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บทคัดยอ 

 

 ในปจจุบัน BIM เปนความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีชวยออกแบบจําลองรายละเอียดขอมูล

อาคารท่ีเริ่มเขามามีบทบาทกับวิศวกร และนักออกแบบท่ัวโลก ท่ีไดมีการนํามาใชเพ่ือลดปญหาในการ

ทํางาน ลดเวลาท่ีใชในการทํางาน และหากในบางงานท่ีเกิดความเขาใจไมตรงกัน เนื่องจากการทํางานท่ี

มองภาพไมเปนไปในทางเดียวกัน หรือแมกระท่ังวิศวกรเองท่ีทํางานพลาดดานการประมาณราคา                

ถอดปริมาณงานดังนั้น คณะจัดทําจึงนําปญหาดังกลาวมาสรางแบบจําลองโดยใช BIM เขามาชวยในการ

ทํางานดวยการสรางแบบจําลองทางสถาปตยกรรมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ศึกษาการถอด

ปริมาณงานจากแบบจําลองท่ีสรางข้ึน และศึกษาแนวทางในการนําไปประยุกตใชกับหนางานจริง จะเห็น

ไดวาโปรแกรมท่ีใชนั้นสามารถถอดปริมาณงาน รูปดาน รูปตัด แปลน 2 มิติ และ 3 มิติ ไดอัตโนมัติ และ

สามารถปรับแกแบบจําลองไดตลอดเวลา โดยท่ีไมจําเปนตองถอดปริมาณงานใหม เนื่องจากโปรแกรม

สามารถคํานวณใหอัตโนมัติตามการแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโปรแกรมอ่ืนจะเห็นไดวาโปรแกรมชวยลด

เวลาในการทํางานไดมาก และทําใหผูท่ีทํางานรวมกันเขาใจตรงกันมากข้ึน เนื่องจากมีแบบจําลอง 3 มิติ

เปนตัวชวยในการมองเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน และท่ีสําคัญคณะผูจัดทําไดสรางคูมือการใชโปรแกรมสําหรับ 

ผูท่ีสนใจศึกษาการใชโปรแกรมเบื้องตน ซ่ึงคูมือนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการนําไปตอยอดข้ันท่ีสูงข้ึน  

ในอนาคตตอไป 

 

คําสําคัญ: การจําลองรายละเอียดขอมูลอาคาร อาชิแคด 
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Abstract 

 

 BIM, nowadays, is known as a progress of technology that helps design models 

to show details of buildings. It has begun to have a role with many engineers and 

designers all across the globe. Using BIM reduces problems that arise during work and 

saves time. Also, in some cases, there is likely to be a misunderstanding from different 

perspectives of views, or the engineers themselves make a wrong estimation in building 

cost and quantity. Therefore, we are committed to solving such problems by the 

method of creating models using BIM to create an architectural model of a three-storey 

reinforced concrete building, and study the methods of estimating building quantity and 

guidelines to apply BIM in practice. The program, BIM, can be used to automatically 

estimate building quantity in elevations, sections, two-dimensioned and three-

dimensioned plans .Additionally, because of the program’s automatic system, you are 

able to make alterations to your model at any time without having to redo it. When 

compared to other programs, BIM is such a helper; it reduces several hours of work and 

creates mutual understanding between colleagues due to its three-dimensioned display 

which makes it clearer to see. More importantly, we have made instructions on how to 

use the BIM program for those who are interested in using the program in general. These 

instructions are a fundamental step that can be of help in the future.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

 ปจจุบันในการทํางานดานการออกแบบและการกอสรางนั้นมีความจําเปนอยางมากในการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางวิศวกรกับลูกคา ความรวดเร็วในการทํางาน 

การนําเสนอผลงานเพ่ิมมูลคาของงาน หากในบางงานลูกคาหรือผูรับเหมา ไมเขาใจในระบบการทํางาน 

อาจทําใหเกิดปญหาตามมา เนื่องจากการสื่อสารท่ีทําใหเกิดความผิดพลาด การทํางานท่ีไมมองภาพแบบ

กอสรางไปในทางเดียวกัน หรือแมกระท่ังวิศวกรเองท่ีอาจทํางานพลาดดานการประมาณราคา ถอด

ปริมาณวัสดุท่ีใชกอสราง ทําใหเกิดปญหาในการทํางาน เพราะฉะนั้นวิศวกรในปจจุบันควรท่ีจะเรียนรู

โปรแกรมออกแบบการสรางอาคาร และการบริหารงานกอสรางใหมากข้ึนดวยตัวเอง เพ่ือลดปญหา

ระหวางการทํางานในหลายๆดาน ทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ไมเพียงแตลดปญหาขางตน อีก

ท้ังยังเพ่ิมมูลคาของงานและตัวของวิศวกรเองดวย และโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) นี้ เปนซอฟตแวรท่ี

ชวยออกแบบ สรางอาคาร รวมกับเทคโนโลยี BIM ท่ีไดรับความนิยม สามารถถายทอดจินตนาการออกมา

เปนแบบจําลอง 3 มิติ ท่ีสามารถเห็นไดทุกมุมมอง ท้ังภายนอกและภายใน ตลอดจนชวยใหการทําแบบ

หรือการเขียนแบบ CAD ทําไดงายกวาเดิม เพราะสามารถเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด ใหโดยอัตโนมัติ

ตามท่ีตองการ อีกท้ังยังชวยถอดปริมาณวัสดุท่ีใช อยางเชน พ้ืนท่ีใชสอย  พ้ืนท่ีผนังดานนอก ดานใน  ได

อยางแมนยํา และรวดเร็วกวาการทํางานแบบเดิม โปรแกรมนี้สามารถเปนเครื่องมือสําหรับผูรับเหมา เพ่ือ

การเคลียรแบบในลักษณะ 3 มิติ เพ่ือไดความชัดเจนในการทํางานของผูรวมงานตางฝาย หรือตางบริษัทท่ี

ตองมาทําโครงการเดียวกัน ซ่ึงสามารถลดการเขาใจงานท่ีคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน นอกจากนี้ความ

นาสนใจของโปรแกรมนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นท่ีอํานวยความสะดวกใหสถาปนิก และวิศวกร BIM ทํางานแบบ

ไรสาย และปราศจากมวนแบบเนื่องจากขอมูลแบบจําลอง และ Drawing รวมถึง BOQ จะสามารถเก็บอยู

ในมือถือ หรือแทบเลต ซ่ึงสามารถเรียกมาดู อางอิง หรือเพ่ือการนําเสนอไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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           รูปท่ี 1.1 แบบแปลนบานในรูปแบบ 3 มิติ 

          (ท่ีมา: www.applicadthai.com) 

 

 อาชิแคด (ArchiCAD) เปนความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีชวยออกแบบโดยใชเทคโนโลยีท่ี

เรียกวา BIM ซ่ึงไดรับความนิยมจากวิศวกรและนักออกแบบท่ัวโลกไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายท้ัง

บริษัทออกแบบรับเหมากอสรางตกแตงภายในบริษัทรับสรางบาน รวมถึงหนวยงานราชการท่ีสําคัญตางๆ 

ตลอดจนครอบคลุมถึงสวนสถาบันการศึกษาดวย 

 เทคโนโลยีไดพัฒนาแบบจําลองข้ึนเพ่ือชวยในการออกแบบอาคารดวย ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ

ควบคุมกระบวนการตางๆ ใหมีความถูกตองและเปนลําดับข้ันตอนมากยิ่งข้ึน ท้ังในเรื่องของของการ

ออกแบบกระบวนการทํางาน เวลาในการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพของงาน  รวมถึงการประสานงาน

กับงานในสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยผูใชสามารถออกแบบใสขอมูลตลอดจนรายละเอียด และขอกําหนด

ตางๆ ลงไปในทุกๆ สวนขององคประกอบอาคาร เชน ขนาดความกวางยาววัสดุตางๆ รูปแบบในการเขียน

แบบราคา และอ่ืนๆ ทําใหมีความครบถวนในทุกสวนของงานท้ังในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมิใชเปน

เพียงแคการเขียนเสนลงแผนกระดาษ หรือแคการข้ึนรูปเปน 3 มิติธรรมดาท่ีไรรายละเอียดเทานั้น แตเปน

การทํางานควบคูกันไปท้ังกระบวนการ ทําใหผูใชไดใชทักษะในดานออกแบบ และการจัดการการ

บริหารงานไดอยางเต็มท่ี  มากกวาแคการเขียนแบบธรรมดาท่ัวไป 

 

 

 

 



3 

 

 

รูปท่ี 1.2 แอพพลิเคชั่น BIMx PRO 

(ท่ีมา: http://www.applicadthai.com) 

 

 คุณสมบัติท่ัวไปของโปรแกรมออกแบบอาคารท่ีใชเทคโนโลยี BIM จะมีคําสั่งสรางโมเดล อาคาร 

เปนสามมิติ เชน ผนัง ประตู หนาตาง เสา คาน บันได หลังคา และสวนประกอบอ่ืนๆ ของอาคาร โดย

สามารถสรางแบบแปลนรูปดาน รูปตัดไดโดยอัตโนมัติ  การปรับแกไขท่ีใดท่ีหนึ่งในสามมิติ จะมีผลตอแบบ

ทุกหนาโดยอัตโนมัติ ผูใชงานไมจําเปนตองแกไขแบบทีละแผน สามารถสรางงานนําเสนอแบบภาพเสมือน

จริงหรือภาพยนตรได เพ่ือใหเพ่ิมมูลคาตอการนําเสนอผลงาน และมองเห็นภาพมากข้ึน นอกจากนี้

สามารถทําการศึกษาผลของแสงอาทิตย กระทําตอตัวอาคาร สรุปปริมาณ จํานวน และพ้ืนท่ีตางๆ ของตัว

อาคารได เชน พ้ืนท่ีใชสอย พ้ืนท่ีผนัง จํานวนประตู หนาตาง ปริมาตรคาน ฯลฯ  

(จีรพงษ อนุพงษ และสุระ จรุงเกียiติ, 2558) 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการสรางแบบจําลองทางสถาปตยกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการถอดปริมาณงานจากแบบจําลองท่ีสรางข้ึน 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการนําไปประยุกตใชงาน 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

 งานวิจัยนี้ มุ งเนนการสรางแบบจําลองอาคารในรูปแบบ 3 มิติ  ดวยโปรแกรมอาชิแคด

(ArchiCAD-student Ver.) ดวยเทคโนโลยี BIM โดยขอบเขตงานวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.3.1 ออกแบบ และสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติ บานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นโดยสรางตาม

ความตองการของผูออกแบบ และสามารถใชงานได 

 1.3.2 สรุปปริมาณ จํานวน และพ้ืนท่ีตาง ๆ ของตัวอาคารท่ีสรางข้ึน เชน พ้ืนท่ีใชสอย พ้ืนท่ีผนัง 

จํานวนประตู หนาตาง เปนตน 

http://www.applicadthai.com/
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 สรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติท่ีสรางข้ึนโดยใชโปรแกรมในการสรางแบบจําลอง 

 1.4.2 สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสียกับโปรแกรม BIM อ่ืน ๆ 

 1.4.3 เพ่ือพัฒนาเปนคูมือในการสรางอาคาร ถอดปริมาณ และการออกแบบจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรอยางมีระบบ 

 1.4.4 ทําใหผูออกแบบ ผูรวมงาน สามารถสื่อสารไดเขาใจกันงายข้ึน เพราะเห็นเปน 3 มิติ 

แบบชัดเจน 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความหมายของแบบจําลองอาคาร 

 แบบจําลองอาคาร 3D ไดทําใหการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในการพัฒนาวิธีการออกแบบโครงสราง

สถาปตยกรรม การวางแผนสําหรับประเภทตางๆของอาคารในชวงเวลาท่ีผานมาสถาปนิกสรางการ

ออกแบบท่ีทําดวยมือ และภาพวาด แตหลังจากท่ีมีนวัตกรรมของการสรางแบบจําลอง 3 มิติสถาปนิกใน

ขณะนี้การสราง แบบจําลอง 3 มิติท่ีถูกตองมากข้ึน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคตางๆ แบบจําลอง 3 มิติ 

ทางโครงสรางสถาปตยกรรม ใหกลายเปนเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับ อุตสาหกรรม ทางสถาปตยกรรม ท่ีจะ

เห็นภาพรูปแบบ อาคาร ในยุคปจจุบันแผนกระดาษและงานนําเสนอ กระดาษ ถือเปนเทคนิคท่ีลาสมัย

สําหรับวิศวกร และสถาปนิกท้ังหมดขณะนี้ การสรางแบบจําลอง 3 มิติสถาปตยกรรมท่ีจะแสดงรูปแบบ

อาคารในอนาคตในคอมพิวเตอรหลังจากไดรับการใชเทคโนโลยีนี้ในการใชงานในชีวิตประจําวันท้ังหมด

สถาปนิกและวิศวกรใหความถูกตอง และความผิดพลาดแบบ 3 มิตินอยท่ีสุด โดยท่ัวไปเทคนิคนี้จะใชใน

การสรางรูปแบบการตกแตงภายใน 3 มิติและ 3 มิติ รูปแบบภายนอกแตกับการยายโลกตอนนี้ยังใช

สําหรับการสรางแบบจําลองของสินคา บริษัทธุรกิจ ตางๆ ท่ีใหความสนใจในการทําแบบจําลอง 3 มิติของ

ผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมธุรกิจของพวกเขาและ นี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 

ตางๆ โดยเครื่องมือการสรางแบบจําลอง 3 มิติ จะใชสําหรับการสรางภาพทางสถาปตยกรรมท่ีใชการ

ออกแบบ และการวาดภาพในความเปนจริงเสมือน นอกจากนี้ยังชวยใหการใชประโยชนจากการนําเสนอ

ภาพเปนวิดีโอขนาดเล็กแทนภาพปกติ นอกจากนี้ยังมีการใหรายละเอียดทุกนาทีของการออกแบบอาคาร

ในอนาคตของคุณวิธีการนี้จะถูกใชอยางกวางขวาง ในการออกแบบประเภทตางๆ ของอาคาร เชน ท่ีอยู

อาศัย เชิงพาณิชย สถาบัน โรงแรม หอประชุม และอาคารพิเศษ เชน ขูด ทองฟา การใชเทคนิคนี้คุณ

สามารถเห็นภาพการออกแบบตกแตงภายใน และภายนอกของคุณ บนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ บาง

รุนจะสามารถกําหนดเองโดยคุณสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของคุณ นอกจากนี้คุณยัง

สามารถเลือกการออกแบบท่ีเหมาะสมสําหรับภายนอก และสามารถตั้งคาการจัดการท่ีเหมาะสมของไฟ

ถนน สี ผนัง จัดตนไม สี ท่ีจอดรถ และราวบันได 

 แบบจําลอง 3 มิติ เปนกระบวนการความคิดสรางสรรค และสามารถใชจินตนาการของตัวเองใน

ขณะท่ี สถาปนิกพัฒนารูปแบบอาคารทุกครั้ง และจะไดพบกับความคิดสรางสรรคท่ีอาจจะเปนประโยชน 

ในการกําหนด รูปแบบ การตกแตงภายในสําหรับทุกๆ คน นอกจากนี้ยังเปนแหลงขอมูลท่ีดีในการต้ังคา

ทางธุรกิจใน อุตสาหกรรมเอาทซอรส มีบริษัทจํานวนมากท่ีนําเสนอบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหนือกวาสําหรับ
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การสรางแบบจําลองสถาปตยกรรม  มันไมสําคัญวารูปแบบสถาปตยกรรมจะถูกสรางข้ึนท่ีไหนและ

ดําเนินการในพ้ืนท่ีใด เพราะมีการสํารวจในอินเทอรเน็ตไดทําใหการจางมีความยืดหยุนมาก 

 

2.2 วัตถ ุ3 มิติ หรือ 3D Model 

 วัตถุ 3 มิติ หรือ 3D Model คือ วัตถุท่ีถูกสรางโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแสดงผลใหเห็น

บนพ้ืนผิวท่ี 3 มิติ คือ มีมิติในแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก ซ่ึงแตกตางจากภาพ 2 มิติ ท่ีแสดงผลเพียง 2 

แนวเทานั้นวัตถุ 3 มิติ จึงมีมุมมองท่ีมากกวา คือ สามารถมองเห็นไดรอบดาน 360 องศา และสามารถ

ปรับแตงแกไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปนได ซ่ึงเรียกวา 3D Modeling หรือการปนวัตถุ 3 มิติ  

 2.2.1 ประเภท 3D Model 

  วัตถุ 3 มิติ แบงประเภทตามลักษณะโครงสราง ไดแก 

  2.2.1.1. NURBS 

   วัตถุ NURBS มีโครงสรางพ้ืนฐานเปนเสนโคงท่ีไมตายตัวสานตอโยงกันทําใหเกิดพ้ืนผิว

ระหวางเสนโคงเหลานั้นเรียกวา NURBS Surface ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนพ้ืนผิวโคงเรียบวัตถุประเภทนี้เหมาะ

กับการสรางโมเดลประเภทตัวละครท่ีเปน คนสัตวหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะโคง เชน ลูกบอล เปน 

   ขอเสีย คือ ไมสามารถตกแตงรายละเอียดไดมาก วัตถุแบบ NURBS นั้นจะมีดวยกันอยู 

8 แบบดวยกัน 

 

 

รูปท่ี 2.3 วัตถุโครงสรางแบบ NURBS 

(ท่ีมา: http://mayabasic.blogspot.com) 

  2.2.1.2. Polygonal 

 Polygonal มีโครงสรางเปนรูปทรงเรขาคณิต คือ รูปทรงเหลี่ยมตางๆ ท่ีเปนแผน (Mesh) 

ประกอบเรียงกันจนเปนวัตถุท่ีซับซอนข้ึน Polygonal มีการใชงานท่ีแพรหลายกวา และเปนมาตรฐาน

ท่ัวไปของวัตถุ 3 มิติ สามารถปรับแตงไดงายกวาดวย ซ่ึงจะสนใจกับวัตถุ Polygonal ในการทํางานหลัก 

http://www.mayabasic.blogspot.com/
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 ขอเสีย คือ เม่ือเราข้ึนโมเดลท่ีมีจํานวน Polygon มากๆ เครื่องจะประมวลผลไดชา และใชเวลา

ในการเรนเดอรนาน Polygon นั้นมีรูปทรงพ้ืนฐานอยู 12 แบบ เราสามารถเลือกใชท่ีเหมาะสมกันงานของ

เราได 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 วัตถุโครงสรางแบบ Polygonal 

(ท่ีมา: http:// mayabasic.blogspot.com) 

 

  2.2.1.3. Subdivision Surfaces 

   Subdivision Surfaces วัตถุแบบ Subdivision Surfaces รวมขอดีผสมกันระหวาง 

Polygon และ NURBS การข้ึนรูปตางๆ งาย และไมซับซอน ขอดีของ Polygon คือ สามารถแกไข และ

ข้ึนโมเดลไดอยางอิสระสวน NURBS คือ ข้ึนแบบสมูทโคงสวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนไปมาไดอีก

ดวย  

   ขอเสียคือ ยังไมคอยเปนท่ีนิยมมากนักเนื่องจากการแกไขรายละเอียดมีความซับซอน

มากกวา Polygon ท้ังนี้อยูท่ีผูใชเลือกรูปแบบตามท่ีตัวเองถนัดแลว 

 

 

 

http://www.mayabasic.blogspot.com/
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         รูปท่ี 2.5 วัตถุโครงสรางแบบ Subdivision Surfaces 

       (ท่ีมา: http://mayabasic.blogspot.com) 

 

 2.2.2 คุณสมบัติของโปรแกรม ArchiCAD โดยท่ัวไป 

  ArchiCAD คือโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรมซ่ึงเปน

โปรแกรมท่ีรวมการสรางแบบจําลองอาคาร (3D) และการเขียนแบบ Drawing เขาไวดวยกันในโปรแกรม

เดียวโปรแกรมใชเทคโนโลยีในการจําลองอาคารท่ีไดเริ่มการพัฒนาตั้งแตป 1982 ท่ีประเทศฮังการี จนถึง

ทุกวันนี้มีผูใชงานท่ีเปนสถาปนิกกวาหนึ่งแสนคนท่ัวโลก โดยแพรหลายมากในทวีปยุโรปเรียก BIM 

(Building Information Modeling) ซ่ึงเปนการใสขอมูลลงไปใน Object ของอาคารทําใหโปรแกรม

เขาใจไดวาสวนไหนคือเสา สวนไหนคือผนังทําใหโปรแกรมสามารถประมาณราคาการกอสรางออกมาได

แมนยําการทํางานสรางแบบหรือแกไขแบบก็สามารถทําไดงายในข้ันตอนเดียวลดข้ันตอนในการทํางานท่ี

ซํ้าซอน และประหยัดเวลาไดมากยิ่งข้ึนโปรแกรม ArchiCAD เปนเหมือนโปรแกรมท่ีรวมการทํางานท้ัง 2 

แบบเขาดวยกันสวนการทํางานของ AutoCAD จะใชในการสรางแบบในลักษณะ 2 มิติเปนหลักโดยการ

เริ่มจากการทําแปลน แลวมาเขียนรูปดาน หรือทํารูปตัดตามอีกทีและในการทําแบบ 3D ปกติโดยสวน

ใหญมักจะเริ่มจากเอาแบบแปลนมาเปนแบบเริ่มหรือไปทําการสรางใหมในโปรแกรม 3D อีกทีทําให

เสียเวลาคอนขางมาก แตสําหรับ ArchiCAD จะรวมข้ันตอนท้ังหมดเขาไวดวยกัน เชนในขณะท่ีเราเขียน

แปลนเราสามารถกําหนดความสูง สี และรูปแบบตางๆ ลงไปได ทําใหไดแบบรูปดาน และแบบ 3D ไป

พรอมกันในทันที การแกไขก็จบในข้ันตอนเดียว เชน แกท่ีแปลนรูปดาน และแบบ 3D จะปรับแกไขตามไป

ดวย ท้ังนี้ยังไดขอมูล ปริมาณ สี ฯลฯ ของวัสดุท่ีเราใสเขาไปท้ังหมดอีกดวยโดยสามารถใชงานรวมกับ

โปรแกรมอ่ืนโดยใชได ท้ังการสงไฟลเขา และออกท้ังนี้ในโปรแกรมยังมีคําสั่งในการลิ้งคไฟลตางๆ เขามา

ในโปรแกรม และยังสามารถอัพเดทขอมูลได โดยอัตโนมัติ  หากมีการแก ไขไฟลตนฉบับ  เชน

ไฟล .DWG .PDF ไฟลจาก MS-Excel และ MS-Word นอกจากนี้ ArchiCAD ยังมีระบบการติดตั้งท้ังแบบ 

Standalone และ Network License อีกท้ังยังทํางานไดบน Windows และ Mac (จีรพงษ อนุพงษ และ

สุระ จรุงเกียรติ, 2558) 

http://www.mayabasic.blogspot.com/


9 

 
BIM (Building Information Modeling) คือ เทคโนโลยีท่ีจะใสขอมูลเขาไปใน Object ของ

อาคาร ทําใหโปรแกรมสามารถรูไดวาสวนใด คือ ผนัง เสา คาน หรือพ้ืน เม่ือเราทําการเปลี่ยนคาของ 

Object รูป Plan, Elevation, Section และแบบ 3D จะถูกแกไขไปพรอมๆ กัน นอกจากนั้นยังสามารถ

สรุปปริมาณการกอสรางของอาคารออกมาได การใสระยะตางๆ ก็สามารถทําไดโดยอัตโนมัติ เพราะคา

ตางๆ ของ Object เราไดกําหนดไวเรียบรอยแลว (จีรพงษ อนุพงษ และสุระ จรุงเกียรติ, 2558) 

 

 

           รูปท่ี 2.6 หนาโปรแกรมการทํางานของโปรมแกรม ArchiCAD 

(ท่ีมา: http:// applicadthai.com) 

 

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.3.1 ผลงานวิจัยภายในประเทศ 

(นางสาวณัฐรตี ลานคํา, 2556) ไดศึกษาเก่ียวกับขอมูลของโปรแกรม และการประยุกตใช

Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาคากอสราง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

ทํางานของเทคโนโลยี   BIM  โดยการใช โปรแกรม  Autodesk Revit  ซ่ึ งหลักการ คือ การสราง

แบบจําลอง โดยสรางในลักษณะรูปแปลนพ้ืนแตรูปดาน และรูป 3 มิติ จะเปนไปตามแปลนพ้ืนโดย

อัตโนมัติพรอมกับในแบบจําลองนั้น จะมีขอมูลของวัสดุรวมอยูดวย ซ่ึงการทํางานท้ังหมดนั้นทําใหการ

เขียนแบบมีความสะดวกมากข้ึน  ความผิดพลาดท่ีเกิดระหวางการแกไขแบบลดลง  และหมดปญหาการ

ทํางานซํ้าซอนไปหากเทียบกับการเขียนแบบโดย CAD แบบเดิม นั่นคือจะประหยัดเวลามากข้ึน และ

ทดลองใชงานโปรแกรม Autodesk Revit และทําการประมาณปริมาณวัสดุ  ไดแก จํานวนประตูหนาตาง 

พ้ืนท่ีของแตละหอง พ้ืนท่ีผนัง และพ้ืนท่ีหลังคา ดวยโปรแกรม Autodesk Revit เทียบกับการคํานวณ

มือ พบปริมาณของวัสดุนั้นมีท้ังท่ีเทากัน และไมเทากันกัน และระยะเวลาท่ีใชในการทํางานนั้นก็ไมเทากัน

กันดวย  โดยปริมาณท่ีไดเทากัน คือปริมาณจากการนับประตู และหนาตาง สวนปริมาณท่ีไมเทากัน คือ
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สวนของการคํานวณพ้ืนท่ีท้ังหมด ในสวนของพ้ืนนั้นไดปริมาณท่ีตางกัน เพราะในโปรแกรมคํานวณท่ีขอบ

ของผนัง  แตการคํานวณมือนั้นคํานวณจากระยะกลางเสา สวนของผนัง และหลังคาท่ีไดปริมาณตางกันยัง

ไมสามารถยืนยันไดวาเกิดจากการสรางแบบจําลองผิดหรือไม เพราะไมสามารถตรวจสอบได หรือการ

คํานวณมือผิดเพราะตองมีขอมูลคํานวณมือมากกวา 1 คน เพ่ือนําขอมูลมาเทียบกัน แตท้ังนี้ตัวแปรสําคัญ

ในการคํานวณโดยใชโปรแกรม คือ การสรางแบบจําลองใหถูกตอง ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญ อีกท้ังใน

เรื่องของเวลา การประมาณหาปริมาณวัสดุดวยโปรแกรม Autodesk Revit นั้น ใชเวลานอยกวาการ

คํานวณมือ แตจะใชเวลามากกวาเม่ือรวมในข้ันตอนการสรางแบบจําลองดวย ในการเรียนรูโปรแกรมนี้ใน

ชวงแรกอาจเสียเวลามาก แตหากใชงานจนเกิดความชํานาญ จะสามารถใชเวลาไดคุมคากวาการคํานวณ

ดวยมือ (Civil Engineering วิศวกรรมเชียงใหม, 2556) 

 

 2.3.2 ผลงานวิจัยตางประเทศ 

(Mehmet Yalcinkaya และคณะ, 2015) ไดทําการศึกษาแบบจําลองขอมูลอาคาร (BIM) ซ่ึงได

กลายเปนหนึ่งในนวัตกรรมท่ีสําคัญในการกอสราง และวิศวกรรมโยธาการวิจัยในชวงสิบปท่ีผานมา ไดรับ

ความสนใจเรื่องนี้ใน BIM โดยปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของวรรณกรรมเก่ียวกับ BIM ศึกษาความเขาใจ 

และการมองเห็นรูปแบบหลัก แนวโนมท่ีเกิดข้ึนในการวิจัย BIM และผลกระทบของมันสําหรับการวิจัยอ่ืน

ท่ีกวางข้ึน การศึกษากอนหนานี้รายงานจะระบุหลักของการวิจัย BIM  มักจะมีอัตนัยและเชิงคุณภาพและ

ดวยเหตุนี้มีแนวโนมท่ีจะมีอคติ และการตีความของมีจํานวนจํากัดของการตรวจสอบเอกสาร มีการขาด

ความครอบคลุมการวัดโดยระบบการจัดหมวดหมูของวรรณกรรม BIM ในงานวิจัยนี้ไดนําความชัดเจน

บางสวนโดยการสังเคราะห และการติดฉลากคลังใหญของการศึกษาวิจัย BIM ตีพิมพตั้งแตป 2004 ถึง 

2014 ความหมายแฝงวิเคราะห (LSA) เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกนํามาใชดวย 

(Sam Kubba, 2016) ไดทําการศึกษาแบบจําลองขอมูลอาคารซ่ึงเปนหนึ่งในการพัฒนามี

แนวโนมมากท่ีสุดในสถาปตยกรรมวิศวกรรม และสาขาการกอสรางในปท่ีผานมา ประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุด

เชนเดียวกับ BIM ไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนรวมถึงประโยชนของการจางงานโครงการบูรณาการการ

จัดสงสินคาซ่ึงเปนวิธีการใหมเม่ือเร็วๆ นี้ และนํามาใชในการออกแบบและการกอสรางอาคาร นอกจากนี้

การปรับแตงของ BIM มักจะทําใหเกิดผลประโยชนท่ีดีในการใชงานของซอฟตแวร BIM และศึกษาวาทําไม

เปลี่ยนไปใช BIM โดยจะตองมีการจางงานของผูเชี่ยวชาญ BIM ผูจัดการโดยคนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ

ใชเทคโนโลย ีและคอมพิวเตอร โดยสรุปไดวา BIM สามารถใชงานท่ัวโลก 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580515001557
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128104330000058
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2.4 โปรแกรมที่ใชงานรวมกับงานวิจัย 

 2.4.1 Sketch up 
  Sketch Up Make  เปนโปรแกรมออกแบบท่ีมีความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครง

รางใหกลายเปนภาพงานจําลอง 3 มิติ เปนโปรแกรมขนาดเล็ก จึงทําใหมีการประมวลผลออกมาอยาง

รวดเร็วเริ่มแรกโปรแกรม Sketch Up ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท @Last Software ในป ค.ศ. 2000 ดวย

แนวคิด "3D for everyone" (3D สําหรับทุกคน) จากนั้นทาง Google  ก็เกิดสนใจเจาโปรแกรมตัวนี้เขา

เพราะมันมีคุณสมบัติหลายอยางตรงกับท่ีตองการ เชน ใชงานงาย ใชทรัพยากรเครื่องต่ํา กินเนื้อท่ีเครื่อง

นอย ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้โปรแกรม Sketch Up จึงเหมาะอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชเปน

เครื่องมือสําหรับใหคนท่ัวไปใชสรางแผนท่ี 3D บน Google Maps และ Google Earth ซ่ึง 2 อยางนี้ถือ

วาเปนเรื่องใหมเอามากๆ ในสมัยนั้นในป 2006 ทาง Google จึงไดซ้ือโปรแกรม Sketch Up จากบริษัท 

@Last Software มา และเปลี่ยนชื่อเปน Google Sketch Up เพ่ือนํามันมาพัฒนาตอ และใหมันสามารถ

ใชสรางแผนท่ี 3D ใหไดตามท่ีตั้งใจไวแมวา Google Sketch Up จะถูกพัฒนาจนมาถึงเวอรชัน 8 และ

ทาง Google ยังคงนํามันมาใชสรางแผนท่ี 3D อยู แตทวาหลังจากนั้น  Google  ก็ไมมีนโนบายชัดเจนท่ี

จะนํามันมาพัฒนาตอแบบจริงจัง ดังนั้น ทีมงานสวนหนึ่งของ Google Sketch Up ซ่ึงบางคนก็เปนหนึ่ง

ในทีมพัฒนามาต้ังแตยุคเริ่มของบริษัท @Last Software จึงไดยายไปอยูกับบริษัท Trimble โดยในป 

2012 บริษัท Trimble ไดซ้ือโปรแกรม Google Sketch Up มา และใหสัญญาวาจะนํามันมาพัฒนาตอ

อยางจริงจังปจจุบัน  Trimble ไดนําจุดแข็งของตนนั่น คือ ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมมาผนวกกับจุด

แข็งของทีมงาน Sketch Up เกาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานโปรแกรมกราฟก เม่ือจับท้ังสองฝายมารวมมือกัน 

จึงทําให Sketch Up ครอบคลุมทุกสิ่งท่ีนักออกแบบ และนักวิศวกรกราฟกตองการมากข้ึนเรื่อย ๆ 

(นวอร แจมขํา และพรรณธิพา บมกลาง, 2555) 

 

 

รูปท่ี 2.7 หนาโปรแกรม ArchiCAD 

(ท่ีมา: http://edkrucom.blogspot.com) 

  

http://edkrucom.blogspot.com)/
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 2.4.2 AutoCAD 

 โปรแกรม AutoCAD เปนโปรแกรมท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลกในดานการออกแบบ และเขียนแบบ

ชิ้นงานซ่ึงสามารถเขียนไดท้ัง 2 มิติ และ3 มิติท้ังนี้ในชิ้นงาน 3 มิตินั้น ยังสามารถทําการ Render วัตถุ

หรือชิ้นงาน (การใหแสงสีและเงา) ไดดวย ซ่ึงจะชวยใหงานมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนในตัว AutoCAD มี

คําสั่งและเครื่องมือตางๆ ท่ีใชงานมากมาย ซ่ึงแยกออกเปนหลายประเภทยกตัวอยางเชน คําสั่งท่ีใชเขียน

ชิ้นงาน คําสั่งท่ีใชเขียนตัวอักษร คําสั่งท่ีใชในการแกไขตกแตงชิ้นงานและตัวอักษร คําสั่งทําสําเนาชิ้นงาน  

เครื่องมือท่ีชวยในการกําหนดตําแหนงบนพ้ืนท่ีวาดภาพ และตําแหนงบนตัววัตถุแตละชิ้น เปนตน ดวย

เครื่องมือท่ีมากมายนี้ทําใหโปรแกรมมีความยืดหยุนในการเขียนแบบอยางมาก และสามารถเขียนไดดังท่ี

ออกแบบและจินตนาการเอาไว ความไดเปรียบของการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (Computer-

Aided Design: CAD) นับวันยิ่งเห็นความสําคัญมากข้ึน ความตองการบุคลากรท่ีมีความสามารถใชงาน

CAD อยูเปนจํานวนมาก ความนิยมท่ีจะตองการใช CAD มาทดแทนการทําดวนมือเพ่ิมความตองการมาก

ข้ึน ซ่ึงมีเหตุสนับสนุนอยูหลายประการดวยกันคือ ความไดเปรียบอยางมากท่ีการทําแบบดวยมือมนุษยไม

อาจทดแทนได ไมวาจะเปนความแมนยําท่ีสูง การมีเครื่องมือ (Tools) ตางๆ เขาชวยทําใหการแกไขหรือ

ทําซํ้าเปนไปอยางงายและรวดเร็วมาก ซ่ึงเคยมีผูเปรียบเทียบความรวดเร็วของการทํา Drawing ดวยมือ

กับการทําดวย CAD ก็พบวาเม่ือใหงานท่ีเหมือนกันไมมีก่ีแกไขหรือทําซํ้า Drawing ข้ึนมาแลวCAD จะใช

เวลานอยมาก และมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย ประโยชนและขอดีของ AutoCAD มีหลายประการ เชน ลด

ระยะเวลาในการออกแบบและเขียนแบบ ชวยในการแกไขและดัดแปลงแบบ Drawing  ชิ้นงานเดิมโดยใช

เวลาท่ีสั้นมาก มีความแมนยําสูง ลดความผิดพลาดในการทํางาน สามารถออกแบบไดอยางอัตโนมัติ

ในทันที ลดเวลาในการคนหาและใชเนื้อท่ีในการจัดเก็บท่ีนอยมาก สรางภาพพจนท่ีดีในการนําเสนอ

ผลงาน สามารถใชเปนมาตรฐานท่ีดีในการทํางานตอไปได (จีรพงษ อนุพงษ และสุระ จรุงเกียรติ, 2558) 

 

 

รูปท่ี 2.8 หนาโปรแกรม AutoCAD 

(ท่ีมา: http://www.hinomotogroup.com) 

  

 

http://www.hinomotogroup.com/
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 2.4.3 REVIT 

 REVIT หรือ ออโตเดสกเรฟวิต (Autodesk Revit - ในไทยยังมีการเรียกวา เรวิท หรือรีวิท) เปน

ซอฟตแวรของบริษัทออโตเดสก เปนซอฟตแวรชวยออกแบบงานดานอาคารโดยเฉพาะในลักษณะ

ของ CAD โดยใชหลักการสรางระบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือการสรางรูปแบบจําลองขอมูลของ

อาคาร (Building Information Modeling) แทนการเขียนแบบ โดยใชเครื่องมือตัวแปรผันเปลี่ยน

สัมพันธ (Parametric Change Engine) โดยสิ่งท่ีจะไดติดตามมา คือ แบบกอสราง รายการประกอบแบบ

ตางๆ ภาพทัศนียภาพ และถอดแบบวัสดุกอสรางอยางคราวๆได รูปแบบของการใชงานจะเปนสามมิต ิ 

เรฟวิตสามารถแยกยอยออกมาได โดยรูปแบบการทํางานของผูใชงาน ดังนี ้

- Revit Architecture – เปนโปรแกรมท่ีออกแบบมาตอบสนองการใชงานสําหรับสถาปนิก และ 

การเขียนแบบดานงานสถาปตยโดยเฉพาะ สามารถใชคําสั่งตางๆ เพ่ือวิเคราะหงานทางดานสถาปตย เชน 

Sun Studies หรือทํารายการประกอบแบบ (BOQ) เปนตน 

- Revit Structure – เปนโปรแกรมท่ีออกแบบมาตอบสนองการใชงานสําหรับวิศวกรโครงสราง

อาคาร และการเขียนแบบดานงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ และยังสามารถสงไฟลไปวิเคราะหในโปรแกรม

คํานวณโครงสรางตางๆ ไดอีกดวย 

- Revit MEP – เปนโปรแกรมท่ีออกแบบมาตอบสนองการใชงานสําหรับวิศวกรงานระบบ และ 

การเขียนแบบดานงานระบบโดยเฉพาะ ซ่ึงประกอบดวยงานดานเครื่องกล (Mechanic) งานดานไฟฟา 

(Electrical) งานดานสุขาภิบาล (Pumbling) (ปยะบุญ นิลแกว, 2558) 

 2.4.4 แอพลิเคช่ัน BIMx 

BIMx เปนapp พรีเซนเตอรโครงการ BIM ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับ GRAPHISOFT ArchiCAD ซ่ึงเพ่ิง

ไดรับรางวัลท้ังคณะลูกขุนโหวตมืออาชีพ และการลงคะแนนเสียงท่ีนิยมของ 2016 Architizer A + รางวัล

ในหมวดหมู Apps มือถือ BIMx มี BIMx Hyper-รูปแบบซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีไมซํ้ากันสําหรับการนําแผน

วาดภาพแบบบูรณาการ และรูปแบบอาคาร 3 มิติ และสําหรับการแสดงขอมูลสวนประกอบอาคาร BIMx 

Hyper รูปแบบมีการจัดการท่ีราบรื่นมาก และประสิทธิภาพท่ีโดดเดนแมสําหรับโครงการท่ีมีแบบจําลอง 3 

มิติท่ีซับซอน และเอกสาร 2D ท่ีกวางขวาง App นี้จะชวยใหผูมีสวนไดเสียของโครงการในการเขาถึง

เอกสารการกอสรางเสร็จสมบูรณของอาคารดวยการแตะของนิ้วมือแมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 หากคุณเปนผูใช ArchiCAD สถาปนิก BIMx เปนเครื่องมือท่ีเหมาะท่ีจะนําเสนอหรือแบงปนการ

ออกแบบของคุณกับลูกคาและผูรับเหมา นอกจากจะทําใหข้ันตอนการทํางานท้ังหมดแทบไมยุงยาก BIMx

จะประหยัดเงินมากและความทุกขยากท่ีมาพรอมกับแผนการพิมพ คุณสามารถปลดล็อคเพ่ิมเติม 

 BIMx PRO ฟงกชั่นสําหรับทุกโครงการในปจจุบันและอนาคตของคุณในข้ันตอนเดียวทุกราคาใน

การพิมพเอกสารชุดหนึ่งท่ีสมบูรณ ถาคุณไมไดเปนสถาปนิก แตจะมีสวนรวมในโครงการกอสรางเพียงแค

ถามสถาปนิกของคุณเพ่ือแบงปนโครงการ BIMx Hyper รูปแบบไปยังอุปกรณมือถือของคุณ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CAD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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 หากคุณเปนผูใช ArchiCAD สถาปนิก BIMx เปนเครื่องมือท่ีเหมาะท่ีจะนําเสนอหรือแบงปนการ

ออกแบบของคุณกับลูกคาและผูรับเหมา นอกจากจะทําใหข้ันตอนการทํางานท้ังหมดแทบไมยุงยาก BIMx

จะประหยัดเงินมาก และความทุกขยากท่ีมาพรอมกับแผนการพิมพ คุณสามารถปลดล็อคเพ่ิมเติม BIMx 

PRO ฟงกชั่นสําหรับทุกโครงการในปจจุบันและอนาคตของคุณในข้ันตอนเดียว ทุกราคาในการพิมพ

เอกสารชุดหนึ่งท่ีสมบูรณ ถาคุณไมไดเปนสถาปนิก แตจะมีสวนรวมในโครงการกอสรางเพียงแคถาม

สถาปนิกของคุณเพ่ือแบงปนโครงการ BIMx Hyper รูปแบบไปยังอุปกรณมือถือของคุณ (ศุภฤทธิ์ ตั้งพา

ริทกูล, 2559) 

 

 

                รูปท่ี 2.9 ตัวอยางการทํางานของแอพลิเคชั่น BIMx 

                   (ท่ีมา: http://www.androidapps.biz/app/com.graphisoft.bimx/th) 

 

2.5 ความหมายของ BIM 

 Building Information Modeling หรือ BIM คือ เทคโนโลยีใหมท่ีเขามามีบทบาทในวงการ

กอสรางต้ังแตข้ันตอนการออกแบบ ไปจนถึงการกอสรางอาคาร ซ่ึงปจจุบันนี้การออกแบบ การเขียนแบบ 

การคํานวณโครงสราง การประมาณราคา รวมไปถึงการวางแผนงานตางๆ ของอาคาร เปนการทํางานแบบ

แบงกันคิดแบงกันทํา ปญหาคือ ขอมูลตางๆ จะกระจัดกระจาย และควบคุมไดคอนขางลําบาก ดังนั้น BIM 

จึงเปนเทคโนโลยี ท่ีจะมาชวยใหขอมูลของการทํางานรวมกันเปนกลุมเปนกอน และถูกตองตรงกันมากข้ึน 

ระหวาง สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมา และทุกคนท่ีเก่ียวของกับการกอสรางอาคาร BIM ยังสามารชวยใน

การจัดทําเอกสารรายงาน และขอมูลตางๆ ของอาคารไดอีกดวยดวย BIM ยังชวยลดความผิดพลาดท่ีเกิด

จากมนุษยเอง  ซ่ึงปจจุบันการเขียนแบบแบบสองมิติบน AutoCAD ก็เหมือนการเขียนแบบเหมือนกับตอน

ท่ีเรานั่งเขียนแบบบนโตะเขียนแบบปกติ เพียงแตเปนการเขียนในคอมพิวเตอรเทานั้นดวยพ้ืนฐานทฤษฏี

แบบเดิมๆ คือ การโปรเจกเสน เชน ถาตองการเขียนรูปดานใน AutoCAD เราตองนําแปลนมาทาบเพ่ือ

ลากเสนจากแปลนไปเขียนรูปดาน หรือรูปตัด ซ่ึงข้ันตอนนี้กอใหเกิดปญหาความผิดพลาดของขอมูลได

 

http://www.androidapps.biz/app/com.graphisoft.bimx/th
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งายดายมาก โดยเฉพาะงานอาคารท่ีมีการแกไขขอมูลบอยๆ หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ หากตองการแกไข

สวนหนึ่งสวนใดของอาคาร เราอาจจะลืมหรือไมสามารถตามไปแกในสวนท่ีเก่ียวของกันไดท้ังหมด ซ่ึงเปน

ปญหาท่ีเกิดจากผูใชงานนั่นเอง การนํา BIM มาใชก็เปรียบไดกับการท่ีเราตัดโมเดล ในคอมพิวเตอร 

เพียงแตเราจะไดขอมูลท่ีสมจริงข้ึน สามารถควบคุม และเขาถึงขอมูลในเชิงลึกสําหรับงานกอสรางไดงาย

กวาการเขียนแบบ แบบเดิมๆ อีกท้ังยังชวยลดขอผิดพลาดท่ีเกิดจากผูใชงานเองอีกดวย แตท้ังนี้ท้ังนั้น

ข้ึนอยูกับระดับของการใชงานขอมูลดวย เชน สถาปนิกอาจจะไมจําเปนตองลงรายละเอียดของชิ้นงาน 

Curtain Wall ไปถึงขนาดตองระบุยาแนว หรือระบุน็อตเขาไปในแบบ เพียงแตในระดับท่ีสถาปนิกจะใช

งานก็เพียงแคตองการรูขนาด กวาง ยาว สูง ความหนา และชนิดของ Curtain Wall เทานั้น สิ่งท่ีควร

ระวังของการใช BIM ก็อยู ท่ีองคความรูของผูใชงานนั่นเอง เพราะผูใชงานจะไมสามารถทําในสิ่งท่ี

ธรรมชาติของรูปทรงเลขาคณิตทําไมได เชน ถาจะออกแบบอาคารรูปทรงแปลกๆ ผูใชงานก็ตองมีความรู 

ความเขาใจเรื่องของรูปทรงมากพอ พูดงายๆ ก็คือ เราจะไมสามารถออกแบบอาคารจากความม่ัว เพียงใน

จินตนาการเราเองไดอีก เพราะทุกครั้งท่ีเราจะเขียนอะไรลงไปใน BIM มันจะตองเปนวัตถุท่ีสามารถจะทํา

ไดจริงๆ ตามกฎของรูปทรงเลขาคณิต เพราะหลักการของ BIM คือ การข้ึน Model และนําไปใช

บริหารงาน (ศุภฤทธิ์ ตั้งพาริทกูล, 2559) 

 

2.6 ประวตัิความเปนมาของ BIM ตางประเทศและในประเทศ 

 Building Information Modeling หรือ BIM นั้นเปนท้ังแนวคิด และท้ังเปนเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอรท่ีเขามามีสวนชวยในทุกข้ันตอนของกระบวนการออกแบบ และการกอสรางอาคาร ตั้งแตการ

ริเริ่มโครงการไปจนถึงการบริหารอาคารหลังสรางเสร็จ 
  ปจจุบัน BIM เริ่มเขามามีบทบาทแทนท่ี CAD มากข้ึนเรื่อย ทําใหในหลายๆ ประเทศไดมี

องคกร ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการออกแบบ และกอสรางจัดทํามาตรฐาน BIM ข้ึน เพ่ือกําหนด

แนวทางในการ ปฏิบัติงานดวย BIM ใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน

ดวย BIM โดยท่ีขอมูลสามารถแลกเปลี่ยน และนํามาใชไดตลอดชวงอายุของโครงการโดยท่ีไมมีการสูญเสีย

ขอมูลไป  

 มาตรฐาน BIM มีอยูมากมายท่ัวโลก โดยประเทศแรกท่ีจัดทําข้ึนคือ สหรัฐอเมริกา โดย

หน วย งาน  National Institute of Building Sciences จั ด ทํ า  United States National Building 

Information Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1) เม่ือธันวาคม ป  2007 โดยกลาวในเชิง

กวาง เก่ียวกับ แนวความคิดของ BIM มากกวาการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ  

 หลั งจากนั้ น ในป  2008 หน วยงานสถาบันสถาปนิกอเมริ กัน  (American Institute of 

Architects, AIA) ไดจัดทําเอกสาร AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling 

Protocol Exhibit ข้ึน โดยเปนเอกสารท่ีกลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานดวย BIM  
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 ในป 2009 AEC (UK) จากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไดออกเอกสาร AEC (UK) BIM Standard 

Version 1 เพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานดวย BIM โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมสําหรับโปรแกรม 

BIM แตละโปรแกรม คือ AEC (UK) BIM Standard for Revit v1.0 ในป 2010 และ AEC (UK) BIM 

Standard for Bentley Building Products v1.0 ในป 2011 นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียก็ไดมีการ

ออกเอกสาร National Guidelines for Digital Modelling เพ่ือเปนมาตรฐานของ BIM ในป 2009 

เชนเดียวกัน 

 ในป 2010 กลุมวิจัยของ Computer Integrated Construction (CIC) แหงมหาวิทยาลัย 

Pennsylvania State ไดออกเอกสาร BIM Project Execution Planning Guide Version 1 และ 2 

(และ Version 2.1 ในป 2011) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย BIM ภายในสหรัฐอเมริกา  

 ในป 2012 National Institute of Building Sciences จากสหรัฐอเมริกา ไดออกเอกสาร 

United States National Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2) และ 

AEC (UK) จากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไดออกเอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2 ซ่ึงมีการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม รวมถึงไดออกเอกสารประกอบเพ่ิมเติม คือ AEC (UK) BIM Protocol – BIM 

Execution Plan v2.0, AEC (UK) BIM Protocol – Model Matrix v2.0, AEC (UK) BIM Protocol 

For Autodesk Revit v2.0, AEC (UK) BIM Protocol For Bentley ABD v2.0, และ AEC (UK) BIM 

Protocol For GRAPHISOFT ArchiCAD v1.0 (2013) และในป เดียวกันนั้น ประเทศสิงคโปร โดย 

Building and Construction Authority (BCA) แ ล ะ  BIM Steering Committee ได อ อก เอกส าร

Singapore BIM Guide 

 ในป 2013 สถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) ออกเอกสาร AIA Document E203 – 2013 

Building Information Modeling and Digital Data Exhibit และ BIM Forum ไดออกเอกสาร Level 

of Development Specification Version 2013 โดยไดขยายรายละเอียดเก่ียวกับเรื่อง Level of 

Development ของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร โดย Building and 

Construction Authority (BCA) และ BIM Steering Committee ไดออกเอกสาร Singapore BIM 

Guide Version 2 ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยี BIM ท้ังสิ้น (ไตรทิพ เทวินทรและ

คณะ, 2558) 

 ในประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีมูลคาสูง โดยในป 

พ.ศ. 2556 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศกวา 345,955 ลานบาท อันมีสวนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ ท้ังดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ของรัฐ และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหเกิดการจางงาน และการ

คาขายสินคา อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของเปนปริมาณมาก โดยท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชนมีแนวโนมท่ีจะ

ลงทุนในอุตสาหกรรมกอสรางนี้คอนขางสูงข้ึน อันเนื่องมาจากนโยบายประชานิยมของรัฐ และการขยาย
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ธุรกิจในภาคเอกชนเพ่ือรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายป พ.ศ. 2558 (สุพฤทธิ์ ตั้ง

พฤทธิ์กุล, 2558) 

 แตอยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมกอสรางไดสรางขยะเพ่ิมมากข้ึน จากการทําลายรื้อถอน 

สิ่งกอสรางท่ีสวนหนึ่งมาจากการกอสรางท่ีผิดไปจากแบบรูปรายการ อันเกิดจากความไมเขาใจหรือเขาใจ

ผิดในแบบกอสรางนั้น ทําใหกระทบตอสิ่งแวดลอมและสงผลเสียตอสุขภาพ และการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนท่ัวไป โดยเพ่ือเปนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน

อุตสาหกรรมกอสราง  

 ปจจุบันในประเทศไทยไดผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเรียกวา Building Information 

Modeling (BIM) ซ่ึงเปนระบบแบบกอสรางท่ีประกอบดวยขอมูลมากกวาสามมิติ มาใชในอุตสาหกรรม

กอสราง โดยจะสามารถลดตนทุน และเวลาในการกอสราง ลดปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการไมชัดเจน

หรือไมเขาใจกันระหวางผูรับเหมาและผูออกแบบได นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถลดขยะจากการกอสราง

ซ่ึงเปน หนึ่งในสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมไดอีกดวยการนําระบบ BIM มาใชในอุตสาหกรรมกอสรางของ

ไทย จะสรางประโยชนใหกับอุตสาหกรรมกอสรางท้ังในดานเศรษฐกิจ  

 

2.7 ประโยชนของ BIM 

 การใช Building Information Modelling (BIM) ในแวดวงการออกแบบสถาปตยกรรม กําลัง

เปนประเด็นท่ีนาสนใจและมีความพยายามในการพัฒนาองคกรของตนเอง  ใหสามารถดําเนินงานโดยใช

ระบบ ดังกลาวไดเนื่องจากกระบวนการทํางานในระบบ BIM นี้ มีความแตกตางเปนอยางมากกับ

กระบวนการเขียนแบบ 2 มิติดวยคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนวิธีคิดข้ันตอนการทํางาน 

การทํางานรวมกันรวมไปถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวของ ความซับซอนของโปรแกรม จําเปนตองอาศัยระยะเวลา

การฝกฝน การเตรียมความพรอม และความเขาใจในระบบการทางานท่ีเปนมาตรฐาน เนื่องจากเปนการ

ทางานรวมกันของบุคลากร นอกเหนือจากสถาปนิกดวยกันแตรวมถึงสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดแก 

วิศวกร โครงสราง และวิศวกรงานระบบ การพัฒนาทักษะในการใช BIM จําเปนตองเริ่มตนจากความ

เขาใจใน หลักการการควบคุมมาตรฐานขอมูลไมวาจะเปนเรื่องการตัง้ชื่อการจัดเก็บ และการประสานงาน

กับระบบการเขียนแบบ 2 มิติเดิม ท่ียังจําเปนตองใชรวมกับระบบ BIM จนกวาจะไดคุณภาพของบุคลากร

ความคุมคา ในการลงทุนของ Hardware และ Software ท่ีสามารถดําเนินการในระบบ BIM แบบ 100% 

ในอนาคต ขอมูลเหลานี้สําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนทางดานคอมพิวเตอรในคณะสถาปตยกรรม 

 จากท่ีกลาวมานั้นจะเห็นวา BIM นั้นมีความสําคัญในการทํางาน และมีความซับซอนในการ

ทํางานคอนขางสูง แตประโยชนท่ีไดนั้นก็มากตามไปดวย ดังนี้ 

 1. เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คือ ขอมูลตางๆ งายตอการแลกเปลี่ยน

ทําใหเกิดการเพ่ิมมูลคา และสามารถนํามาปรับแกไดงาย  
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 2. เกิดการออกแบบท่ีดีกวา คือ มีการวิเคราะหตัวอาคาร ทําใหสรางแบบจําลองไดรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพซ่ึงชวยใหเกิดการพัฒนาและนวัตกรรมท่ีดี  

 3. สามารถควบคุมคาใชจายของท้ังโครงการ และควบคุมดานสิ่งแวดลอมไดมาใชไดมากข้ึน มี

การคาดการณดานคาใชจายท้ังหมดของอาคารรวมถึงคาใชจายทางดานการดําเนินงาน 

 4. มีคุณภาพของผลงานท่ีดีกวา คือ ขอมูลท่ีสงออกมามีความยืดหยุน  

 5. มีการประกอบกันแบบอัตโนมัติ คือ แบบจําลองสามรถใชประโยชนในกระบวนการตอเนื่อง

และนํามาใชสําหรับการผลิตตลอดจนการประกอบของระบบโครงสราง 

 6. การนําเสนอขอมูลท่ีดีกวา คือแผนงานเขาใจงาย มีความถูกตอง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 
 การจําลองรายละเอียดขอมูลท่ีพักอาศัย และการบริหารงานกอสรางดวยโปรแกรมอาชิแคด 

(ArchiCAD) ในครั้งนี้มีวิธีดําเนินงานวิจัยออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล  

 3.2 การเลือกแบบบานในการนํามาทําแบบจําลอง 

 3.3 ข้ันตอนการทําแบบจําลองและการถอดปริมาณงานในโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) 

 3.4 การสรุปผลและวิเคราะหผล 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 แผนผังแสดงการทํางาน 

  

 

3.1 การศึกษาและรวบรวมขอมลู 

 3.1.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใชในการทํางาน 

  ไดศึกษาถึงโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) และขอมูลรายละเอียดตางๆเก่ียวกับตัว

โปรแกรม ดงันี้ 

  1) คุณสมบัติหลักของตัวโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) โดยจากการศึกษาขอมูล

รายละเอียดดังกลาวสามารถระบุถึงคุณสมบัติหลักท่ีโดดเดนของโปรแกรมนี้ คือ มีการประสานงานท่ีเขาใจ
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กันมากข้ึนโดย BIMx ถือเปนทางเลือกท่ีดีท่ีจะทําใหสถาปนิกและวิศวกร มีความเขาใจแบบท่ีตรงกัน 

เพราะงานออกแบบ และงานโครงสรางท่ีเปน BIM รูปแบบ 3 มิติ ลดปญหาความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนได 

ท้ังนี้ในเวอรชั่นลาสุดยังมีคําสั่งตลับเมตรใหวัดระยะอยางแมนยําลดความคลาดเคลื่อนในการทํางานได

นอกจากนี้ยังสามารถเขาถึงขอมูลท่ีงายข้ึนบางครั้ง Detail ท่ีซอนอยูในแบบมันก็มากพอสมควร  แคประตู

ท่ีอยูในแบบแปลนแคบานเดียว หากเปนกระดาษจะพบวายากตอการเปดหารายละเอียดขอมูลวาอยู

กระดาษแผนใด และผูผลิตคือใคร การติดต้ังขอมูลอ่ืนๆ ท่ีควรทราบมาก แตปญหาความยุงยากเหลานั้น

จะหมดไปเพราะระบบ BIM สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ลงไปท่ีวัตถุตัวนั้น ใหเราสามารถแสดงขอมูลใน 

Application BIMx ไดทันที ไมตองพลิกกระดาษสุดทายการนําเสนออยางมืออาชีพบอยครั้งท่ีถือแปลน

พิมพเขียวไปไปใชในการทํางานและพบกับปญหาการไมเขาใจแบบ หรือการเขาใจแบบแปลนท่ีไมตรงกัน 

สุดทายตองมาปรับงานกันท่ีหนางาน ซ่ึงยังคงเปนปญหาท่ีพบบอยในการกอสราง โปรแกรมนี้จะชวยลด

ปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึน เพราะสามารถดูแปลน และ 3 มิติ ได ไมวาจะเปนรูปดาน รูปตัด 3D ตางๆ ท้ังนี้

ยังสามารถ Walk Through เดินเขาไปดูในอาคารไดอยางอิสระ และชวยการทําความเขาใจกับแบบแปลน

ไดอยางมาก  

  2) เครื่องมือท่ีใชในโปรแกรม 

   2.1) การใชงานในเครื่องมือ Toolbox (หมวด Select) 

 

 

รูปท่ี 3.11  ชุดเครื่องมือ Toolbox 

 

 1. Arrow เปนคําสั่งท่ีเม่ือผูใชงานตองการออกจากคําสั่งท่ีกําลังใชงานอยู ใหคลิกคําสั่ง Arrow 

หรือกดคียลัดในการใชงาน <Esc> เพ่ือท่ีจะสามารถใชงานคําสั่งอ่ืนตอไปได 

 2. Marquee เปนคําสั่งใชครอบเลือกวัตถุชิ้นงานตามท่ีตองการเพ่ือกําหนดขอบเขตการแสดงผล

ในการทํางานตามความประสงคของผูใชงาน 
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   2.2) การใชงานในเครื่องมือ Toolbox (หมวด Design) 

 

รูปท่ี 3.12  ชุดเครื่องมือ Toolbox หมวด Design 

 

 คําสั่งสําคัญตางๆ ท่ีจําเปนในการใชงานในเครื่องมือ Toolbox มีดังนี้ 

 1. Wall เปนคําสั่งในการใชเขียนผนัง ในการเขียนจะมีการกําหนดคารายละเอียดของผนัง โดย

การดับเบิ้ลคลิกท่ีคําสั่ง Wall แลวสามารถเลือกรูปแบบพ้ืนผิว ความหนา ความสูงของผนังไดตามความ

ตองการของผูใชงาน 

 2. Door เปนคําสั่งในการใชเขียนประตู จะสามารถเลือกรูปแบบของประตูได โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี

คําสั่ง Door> คลิกรายการประตู > เลือกรูปแบบประตู > กําหนดความกวาง ความยาว และตําแหนง

ติดตั้งประตู 

 3. Window เปนคําสั่งท่ีใชในการเขียนหนาตาง จะมีลักษณะเหมือนกับคําสั่งประตู และ

นอกจากหนาตางจะมีรูปแบบท่ัวไปแลว ผูใชงานสามารถสรางรูปแบบหนาตางใหมไดตามความตองการ 

โดยใชคําสั่ง Line ในการเขียน และเม่ือไดหนาตางตามความตองการแลว สามารถจัดเก็บไวในโปรแกรมได

เพ่ือใชงานในครั้งตอไป 

 4. Column เปนคําสั่งท่ีใชในการเขียนเสา การเขียนนั้นจะมีรูปแบบใหเลือกใชงานหลาย

ประเภท เชน เสาสี่เหลี่ยม เสาเอียง เสากลม หรือเสาเหล็กรูปพรรณ นอกจากนั้น ผูใชงานสามารถสราง

รูปแบบเสาใหมไดตามความตองการ 
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 5. Beam เปนคําสั่งท่ีใชในการเขียนคาน จะมีการตั้งคาคลายกับคําสั่งท่ีกลาวไปขางตน มี

รูปแบบท่ีเราสามารถนําไปใชไดหลายรูปแบบ เชน คานแบบชวงเดียว คานแบบตอเนื่อง คานโคง คาน

เอียง เปนตน 

 6. Slab เปนคําสั่งท่ีใชในการเขียนพ้ืน กอนการเขียนนั้นผูใชงานจะตองกําหนดคาในการเขียน

กอนท่ีจะนําไปประยุกตใชงาน นอกจากพ้ืนท่ีเปนสี่เหลี่ยมแลว ผูใชงานสามารถตัดตามรูปแบบอ่ืน ๆ ได 

ตามการใชงาน 

 7. Stair เปนคําสั่งในการสรางบันได การใชงานเหมือนกับคําสั่ง Slab ผูใชงานจะตองกําหนดคา

ในการเขียนกอนทํามาใชงาน เชน กําหนดความกวาง-ยาว-สูง และระดับของบันไดตามตองการ จากนั้น

เลือกรูปแบบบันไดท่ีตองการ เพ่ือนําไปวางในแปลน 

 8. Roof เปนคําสั่งในการเขียนหลังคา ในการสรางนั้น ตองกําหนดระดับ ความหนา ความเอียง 

รูปแบบ ของหลังคา ชนิดของหลังคามีหลายรูปแบบ เชน หลังคาปนหยา หลังคาจั่ว หลังคาแบบเอียงดาน

เดียว ฯลฯ 

 9. Shell เปนคําสั่งในการเขียนหลังคารูปทรงอิสระตามความตองการ ในการตั้งคาการใชงานนั้น

มีอยู 3 รูปแบบตามลักษณะการเขียน ไดแก Extruded (เปนการสรางรูปทรงโคง) Revolved (เปนการข้ึน

รูปทรงโดยการหมุน) Ruled เปนตน 

 10. Morph เปนคําสั่งท่ีใชข้ึนรูปโมเดลแบบรวดเร็วในหนาจอ 3D ซ่ึงมีการใชงานแตละแบบ

ตางกัน 

 11. Object เปนคําสั่งท่ีใชในการเลือกใชวัตถุสําเร็จรูปในโปรแกรม เชน เฟอรนิเจอร คน รถ 

ตนไม อุปกรณเครื่องกลตาง ๆ รวมถึงโครงสรางอาคาร โดยวัตถุเหลานี้สามารถตั้งคาตาง ๆ เพ่ิมเติมได 

ผูใชงานสามารถเลือกใชไดท้ังแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ และนอกจากนําวัตถุท่ีมีในโปรแกรมมาใชแลว 

ผูใชงานสามารถดาวนโหลดวัตถุเพ่ิมเติมไดจากเว็บ 

 12. Mesh เปนคําสั่งในการสรางพ้ืนผิวดานบนใหมีระดับท่ีตางกันโดยมีคลื่นสูง ๆ ต่ํา ๆ เปนเนิน

ดินและหลุมบอ เปนตน ในการสรางพ้ืนดวยคําสั่ง Mesh เราสามารถกําหนดจุดพิกัดท่ีจะใชเลนระดับ 

Contour เองได  

 

   2.3) การใชงานในเครื่องมือ Toolbox (หมวด Document) 

 เปนคําสั่งในการใสรายละเอียดเก่ียวกับงานเอกสารท่ีเปน 2 มิติ เชน ระบุขนาด สเปคแบบเขียน

เสน ใสคาระดับตาง ๆ เปนตน  
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รูปท่ี 3.13 ชุดเครื่องมือ Toolbox หมวด Document 

 

 1. Dimension ใชบอกขนาดในแบบ โดยการลากเมาสในตําแหนงท่ีผูใชงานตองการ โปรแกรมก็

จะคํานวณระยะหรือความยาวให นอกจากนี้ยังสามารถระบุขนาดของแบบไดอัตโนมัติ  

 2. Level Dimension เปนคําสั่งใสคาระดับในแปลน การใชคําสั่งนี้สามารถกําหนดระดับลงบน

พ้ืนดินของวัตถุอ่ืนๆ ได เชน Roof shell slab และ mesh และหากตองการกําหนดระดับลงบนพ้ืนผิว

ของวัตถุอ่ืนๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน 

 3. Text ใชสรางอักษร และขอความลงในแบบ โดยการดับเบิลคลิกคําสั่ง Text เพ่ือตั้งคาการใช

งานตามความตองการ เชน การเลือกรูปแบบฟอนต กําหนดสีและเบอรปากกาของตัวหนังสือ กําหนด

ตัวหนังสือ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเสนทับตัวหนังสือ เปนตน 

 4. Label ใชเขียนเสนชี้บอกรายละเอียดตางๆ ลงในแบบ ลักษณะจะคลายกับ Text แตคําสั่งนี้

จะสามารถทําบล็อกปายขอความได 

 5. Fill เปนคําสั่งกําหนดรูปแบบลายท่ีใชกับพ้ืนผิวของวัตถุ สามารถกําหนดรูปแบบสี ขนาดเสน

กรอบ สีพ้ืนหลัง และสีของลายเสน และสามารถใสรูปแบบลายกับพ้ืนผิวของวัตถุได 

 6. Line ใชวาดเสนตรง เชน แปลน รูปดาน รูปตัด เริ่มตนใหผูใชงานดับเบิ้ลคลิกคําสั่ง Line 

เพ่ือตั้งคาการใชงาน (ใชงานไดในหนาจอ 2D เทานั้น จะมองไมเห็นในหนาจอ 3D) 

 7. Arc/Circle ใชเขียนเสนโคง/วงกลม/วงรี  
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 8. Section เปนคําสั่งในการสรางภาพตัดขวางจากโมเดล 3 มิติ เพ่ือทําใหมองเห็นรายละเอียด

ขางในของโมเดลได สามารถดับเบิ้ลคลิกคําสั่ง Section เพ่ือตั้งคาการใชงาน โดยคําสั่ง Section จะ

สามารถไดรูปตัดตามแนวท่ีกําหนด ซ่ึงสามารถตัดแนวตรงเอียง หรือซิกแซ็กได 

 9. Elevation รูปดาน คือ สิ่งท่ีแสดงหนาตาของอาคาร เปนองคประกอบหลักของแบบ

สถาปตยกรรม ซ่ึงโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) มีเครื่องมือสรางรูปดาน โดยใชรูปดานจากโมเดล 3 มิติ 

 10. Worksheet แผนงานท่ีมีไวรองรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ผูใชงานสามารถสรางข้ึนมาหลายๆ

หนาเพ่ือใชเก็บแบบตางๆ ได เวิรกชีตจะเปนการดึงขอมูลจากวัตถุ 3 มิติมาแปลงเปน 2 มิติ โดยใชคําสั่ง 

Line และ Fill เปนหลัก และเม่ือมีการแกไขโมเดล 3 มิติตนฉบับ เวิรกชีตท่ีเปน 2 มิติก็จะอัพเดตตาม 

 11. Detail ใชขยายภาพเพ่ือแสดงรายละเอียดของแบบในบริเวณท่ีตองการ เชน ขยายพ้ืนท่ีท่ีมี

ขนาดเล็ก ใหแสดงรายละเอียดของงานได 

   2.4) การใชงานในเครื่องมือ Toolbox (หมวด More) 

 เปนคําสั่งในการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

 

รูปท่ี 3.14 ชุดเครื่องมือ Toolbox หมวด More 

 

 1. Grid Element เปนคําสั่งใชในการสรางกริดลงในแบบ เพ่ือดูรูปตัดตามความตองการของผูใช 

 2. Wall End เปนคําสั่งท่ีใชในการกําหนดขอบผนัง 

 3. Corner-Window เปนคําสั่งใชในการสรางหนาตางเขามุม 
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 4. Lamp เปนคําสั่งท่ีใชในการสรางโคมไฟ โดยแบงเปน 3 แบบ คือ General Light Sources 

(แสงแบบไมเห็นวัตถุ) Interior Lamps (โคมไฟท่ีใชภายในอาคาร) Street Lamps (โคมไฟท่ีใชภายนอก

อาคาร ประเภทโคมไฟริมถนน) 

 5. Radial Dimension เปนคําสั่งท่ีใชในการระบุรัศมีของเสนหรือวัตถุรูปทรงโคง 

 6. Angle Dimension เปนคําสั่งท่ีใชในการระบุขนาดของมุม ซ่ึงสามารถระบุจากเสนหรือวัตถุก็

ได สามารถตั้งคาโดยการดับเบิลคลิกคําสั่งดังกลาว 

 7. Spline เปนคําสั่งท่ีใชในการเขียนเสนโคง โดยอางอิงจากเสนตรง 

 8. Hotspot เปนคําสั่งใชกําหนดจุดอางอิง 

 9. Figure เปนคําสั่งท่ีใชในการนําไฟลภาพเขามาใชในโปรแกรม เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการ

เขียนแบบ 

 10. Camera เปนคําสั่งท่ีใชในการจัดมุมมองตามความตองการของผูใชลงในแบบ 

 

  การใชงานในแถบเครื่องมือ Standard เปนแถบเครื่องท่ีประกอบดวยคําสั่งพ้ืนฐาน ชวยให

ผูใชงานทํางานไดสะดวกข้ึน 

 

  

รูปท่ี 3.15 ชุดเครื่องมือ Standard 

(ท่ีมา: โปรแกรม GraphisoftArchiCAD 20) 

 

 คําสั่ง Pick up Parameters เปนคําสั่ง copy คาคุณสมบัติของวัตถุตนแบบและนําไปใชกับวัตถุ

ชิ้นอ่ืน สามารถใชคียลัดไดโดยการกดคีย <Alt> คางไว คลิกวัตถุตนแบบ จากนั้นใหกดคีย <Ctrl+Alt>

คางไว และคลิกวัตถุอีกชิ้นท่ีตองการ  

คําสั่ง Guide Lines เปนเสนอางอิงในการเขียนแบบโดยจะแสดงข้ึนมาตอนท่ีเราเขียน ไมวาจะเปน

หนาจอ 2D หรือ 3D โดยปกติของโปรแกรมจะต้ังคาใหแสดงเสนไกดทุก 45 องศา แตผูใชงานสามารถ

เปลี่ยนใหแสดงก่ีองศาก็ไดตามความตองการ 

คําสั่ง Snap Guide and Point ใชเปนจุดอางอิงในการแบงเสน 

คําสั่ง Show/Hide Tracker จะเปนคําสั่งแสดงหนาตางสําหรับกําหนดคา เชน เม่ือผูใชงานเขียน
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พ้ืนข้ึนมาในขณะท่ีลากเมาสจะปรากฏหนาตางใหใสคาความยาว และองศา โดยสามารถพิมพตัวเลขท่ี

ตองการลงไป แลวกด Enter ไดเลย 

คําสั่ง Guide Snap เปนคําสั่งใชล็อกเคอรเซอรเมาสตามจุดตัดของเสนกริด โดยมี 2 แบบ คือ ล็อก

ตามระยะหางท่ีกําหนด และล็อกตามจุดตัดของเสนกริด 

คําสั่ง Trace เปนคําสั่งใชแสดงผลของเงาตามชั้นตางๆ 

คําสั่ง Measure เปนคําสั่งท่ีใชวัดขนาดของวัตถุท้ังในหนาจอ 2D และ3D 

คําสั่ง Trim เปนคําสั่งท่ีใชตัดชิ้นสวนของวัตถุท่ีไมตองการออก สามารถใชคียลัดได โดยกดคีย 

<Ctrl> คางไว แลวคลิกชิ้นสวนท่ีไมตองการ 

คําสั่ง Split เปนคําสั่งท่ีใชแบงวัตถุออกเปน 2 สวน 

คําสั่ง Suspend Groups เปนคําสั่งท่ีใชแยกวัตถุท่ีรวมกันเปน Group ออกจากกัน เพ่ือแกไข

ชิ้นงานบางสวนท่ีตองการ สามารถใชคียลัดได โดยกดคีย <Alt+G> 

คําสั่ง 3D Cutaway เปนคําสั่งใชงานเก่ียวกับคําสั่ง Section ในหนาจอ 3D เพ่ือแสดงภาพตัดขวาง

ตึกหรืออาคารในมุมมองจากดานนอก ผูใชงานสามารถแสดงภาพตัดขวางหลายแกนพรอมกัน โดยกําหนด

ในแปลนหรือรูปดานก็ได 

 3.1.2 ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาแบบจําลอง 

  3.1.2.1 ฮารดแวร (Hardware) ท่ีใช Notebook 1 เครื่อง 

  3.1.2.2 ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชคือโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) เปนโปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีใชในการสรางแบบจําลองการสรางในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติตามความตองการของผูใช 

 

3.2 การเลือกแบบแปลนในการนํามาทําแบบจําลอง 

 ในการเลือกแบบแปลนเพ่ือนํามาทําการศึกษาการใชโปรแกรมครั้งนี้ไดเลือกแบบแปลนอาคาร

พาณิชย 3 ชั้นมีขอมูลเบื้องตน ดังนี้ 

 1. บานพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 4 หองนอน 4 หองน้ํา 1 หองครัว 1 หองนั่งเลน 

 2. มีรายละเอียดครบถวน เหมาะสําหรับนํามาทําแบบจําลอง เพ่ือเปรียบเทียบรายละเอียด

ขอมูลตางๆ ไดงาย 

 3. มีแปลนไฟฟา และแปลนสาธารณูปโภคท่ีครบถวน เหมาะแกการนํามาทําแบบจําลอง 
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3.3 ข้ันตอนการทําแบบจําลองและการถอดปริมาณงานในโปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) 

 3.3.1 การตั้งคาหนวยของการทํางานเบ้ืองตน 

  สามารถกําหนดหนวยของการทํางานในสวนตางๆเพ่ือไมใหเกิดความผิดในระหวางการเขียน

งาน โดยเริ่มจากคําสั่ง Manu bar ไปท่ีคําสั่ง Option จากนั้นไปท่ี Project Preferences และ Working 

units ตามลําดับก็สามารถเริ่มทํางานได 

 

 
รูปท่ี 3.16 การทํางานของคําสั่งเพ่ือตั้งคาหนวยการทํางาน 

 

  ตอดวยคําสั่งการทํางาน Gridline โดยคําสั่งนี้จะชวยในการสราง Gridline Dimension 

และColumn ไดพรอมกันและสามารถใชงานสวนอ่ืนๆในการวางแปลนอีกดวย โดย 

 

 
รูปท่ี 3.17 การทํางานคําสั่งGrid line system settings 

 

  กําหนดสิ่งท่ีจะเขียนลงไปท้ังหมด 4 โดยทําการคลิกเขาไปในชองวางเพ่ือเขียนงานจนข้ึน

เครื่องหมายถูก จากนั้นทําการวาดเสา คาน Dimension พรอมกัน 
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รูปท่ี 3.18 การทํางานคําสั่งกําหนดจํานวนและระยะหาง Grid line 

 

  กําหนดชื่อ Gridline โดยแบงเปนแนวตั้ง และแนวนอน แนวจะเรียงจากบนลงลาง แนวตั้ง

เรียงจากซายไปขวา จากนั้นเลือกคําสั่ง Start at เพ่ือเริ่มตน Prefix เพ่ือใชอักษรนํา Style เพ่ือเรียงลําดับ 

และสุดทาย Suffix เพ่ิมอักษรตอทาย   

 

 

 
รูปท่ี 3.19 การทํางานคําสั่งการกําหนด Grid line 

 

  ใชคําสั่ง Anchor เพ่ือกําหนดจุดอางอิงของ Gridline ท้ังชุด ตอดวยคําสั่ง Marker ในการ

กําหนดใหแสดงผลสัญลักษณ  
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รูปท่ี 3.20 การทํางานคําสั่งการกําหนดจุดอางอิง Grid line 

 

 
รูปท่ี 3.21 ตําแหนงของ Grid line 

 

  จากนั้นทําการบันทึกงานโดยใชคําสั่งบันทึกขอมูล Save ตอดวย Library Part ทําการ

กําหนดรายการวัสดุท่ีตองการใชลงบน Hard Disk และสั่งบันทึกงาน 

  

 
รูปท่ี 3.22 การบันทึกงาน 
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 3.3.2 การสรางเสาพ้ืนช้ัน 1 รองรับพ้ืนช้ัน 2 

  หลังจากการสราง Grid system เสร็จแลวจะไดตําแหนงของเสาตามตําแหนงของ Grid line 

ท่ีกําหนดไวขางตน จากนั้นทําการปรับแกขนาดของเสาใหไดขนาดตางตามแปลนท่ีเลือกไวโดยใชคําสั่ง 

Column tool  

 
รูปท่ี 3.23 การกําหนดและปรับแกขนาดของเสา 

 

 3.3.3 การสรางคานช้ัน 1 

  เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนคานจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Beam default 

setting เพ่ือตั้งคาวัสดุ ระดับจากพ้ืน และขนาดของคาน  

   

 
รูปท่ี 3.24 การปรับแกขนาดคาน 

 

 
รูปท่ี 3.25 รูป 2 มิติของคานตามตําแหนงของ Grid line 
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รูปท่ี 3.26 รูป 3 มิติของคานตามตําแหนงของ Grid line 

 

 3.3.4 การสรางผนังช้ัน 1 

  เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนผนังจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Wall default 

setting เพ่ือตั้งคาวัสดุ ระดับจากพ้ืน ความเอียง และขนาดของผนัง จากนั้นกําหนดเสนแนวอางอิง  

 

 
รูปท่ี 3.27 การใชคําสั่งวาดและปรับแกผนัง 

 

 
รูปท่ี 3.28 รูป 3 มิติของผนัง 
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รูปท่ี 3.29 รูป 2 มิติของผนัง 

 

 3.3.5 การสรางพ้ืนช้ัน 1 

  เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนพ้ืนจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Slab default 

setting เพ่ือตั้งคาวัสดุ ระดับจากพ้ืน ความเอียง และขนาดของพ้ืน โดยพ้ืนชั้น 1 จะเปนพ้ืนคอนกรีตเสริม

เหล็กพ้ืนผิวขัดเรียบยกเวนพ้ืนหองน้ําท่ีจะเปนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูกระเบื้องขนาด 10"x10"  

 

 
รูปท่ี 3.30 รูป 2 มิติของพ้ืน 

 

 
รูปท่ี 3.31 รูป 3 มิติของพ้ืน 
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 3.3.6 การสรางประตูช้ันท่ี 1 

  เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนประตูจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Door default 

setting สําหรับการตั้งคา Door สามารถตั้งคาตางๆของประตูท่ีจะสราง ซ่ึงรายละเอียดคอนขางมาก เชน 

กรอบวงกบ ลักษณะบานประตู ลูกบิด ธรณีประตู เปนตน มีขนาดประตู 4 ขนาดดังนี้ 

   - ประตูบานมวนเหล็กยึด 3 m. x 2.65 m. 

   - ประตูบานเปดเลื่อน(ชั้น 2 และชั้น 3) 3 m. x 2 m. 

   - ประตูบานเปดเดี่ยว (ชั้น 1-3) 0.8 m. x 2 m. 

   - ประตูบานเปดเดี่ยวหองน้ํา (ชั้น 1-3) 0.7 m. x 2 m 

 
รูปท่ี 3.32 รูป 2 มิติของประตู 

 

 
รูปท่ี 3.33 รูป 3 มิติของประตู 

 

 3.3.7 การสรางบันได 
 เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนบันไดจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Stair default setting 

สําหรับการตั้งคา Stair ใหสรางบันไดแบบตางๆ และใสคาตางๆ เชน ระยะลูกต้ัง ระยะลูกนอน ชานพัก 

กําหนดราวบันได และทําการตรวจสอบความถูกตองของระยะตางๆ ท่ีกําหนดลงไป 
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รูปท่ี 3.34 การสรางบันได 

 

 3.3.8 การสรางช้ัน 2 (ปรับแก) 

  เริ่มตนท่ีคําสั่ง Edit Element by Stories โดยในโปรแกรม ArchiCAD จะจัดใหมีระบบการ

ทํางานท่ีเรียกวา Stories เพ่ือแบงการทํางานของอาคารเปนชั้นๆ ซ่ึงเห็นไดในหนาตาง Navigator 

ดานขวา หากผูออกแบบตองการทํางานในชั้นใด ใหดับเบิ้ลคลิกไปท่ีชั้นนั้นๆ แลวสราง ลบ หรือแกไข

สวนประกอบตางๆ ของอาคาร ชั้น ไดตามตองการ  

  เม่ือตองการสรางชั้น 2 เริ่มตนท่ีคําสั่ง Edit Element by Stories จากนั้นใหคลิกขวาชั้นท่ี

เราตองการคัดลอก > เลือกวัตถุท่ีตองการคัดลอกจากชั้นดังกลาว > เลือกชั้นท่ีตองการวางวัตถุ > OK 

และสามารถปรับแกไขวัตถุตางๆ ไดตามตองการ 

 

 
รูปท่ี 3.35 การคัดลองวัตถุจากชั้น 1 ข้ึนไปยังชั้น 2 
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รูปท่ี 3.36 รูป 3 มิติการข้ึนรูปงานชั้นท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 3.37 การปรับแกขนาดของคานชั้น 2 

 

 
รูปท่ี 3.38 การปรับแกรายละเอียดตางๆของชั้น 2 
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รูปท่ี 3.39 การปรับแกประตูของชั้น 2 

 

 
รูปท่ี 3.40 รูป 2 มิติของชั้น 2 

 

 3.3.9 การสรางช้ัน 3 

  เริ่มตนท่ีคําสั่ง Edit Element by Stories โดยในโปรแกรม ArchiCAD จะจัดใหมีระบบการ

ทํางานท่ีเรียกวา Stories เพ่ือแบงการทํางานของอาคารเปนชั้นๆ ซ่ึงเห็นไดในหนาตาง Navigator 

ดานขวา หากผูออกแบบตองการทํางานในชั้นใด ใหดับเบิ้ลคลิกไปท่ีชั้นนั้นๆ แลวสราง ลบ หรือแกไข

สวนประกอบตางๆ ของอาคาร ชั้น ไดตามตองการ  

  เม่ือตองการสรางชั้น 3 เริ่มตนท่ีคําสั่ง Edit Element by Stories จากนั้นใหคลิกขวาชั้นท่ี

ตองการคัดลอก > เลือกวัตถุท่ีตองการคัดลอกจากชั้นดังกลาว > เลือกชั้นท่ีตองการวางวัตถุ > OK และ

สามารถปรับแกไขวัตถุตางๆ ไดตามตองการ 
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รูปท่ี 3.41 รูป 3 มิติแสดงรายละเอียดตางๆของชั้น 3(1) 

 

 
รูปท่ี 3.42 แสดงรายละเอียดตางๆของชั้น 3(2) 

 

 
รูปท่ี 3.43 รูป 2 มิติของชั้น 3 

  

  



38 

 
 3.3.10 การสรางฝาแตละช้ัน 

  สรางฝาเพ่ือเก็บรายละเอียดท่ีเหลือของทุกหอง โดยใชคําสั่ง Slab เขียนฝาข้ึนมาโดยใช AR 

Ceiling ทําการสรางกลุมเลเยอร ตั้งคา Slab แลวเลือกเลเยอรเปน AR Ceiling จากนั้นตั้งคาตางเชน 

ความสูงของฝา วัสดุ เปนตน 

 

 
รูปท่ี 3.44 การสรางฝาเพดาน 

 

 3.3.11 การสรางหลังคา 

  เริ่มจากการใชคําสั่งเขียนหลังคาจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง Roof default 

setting สําหรับการตั้งคา Roof จากนั้นใชคําสั่ง Geometry and Positioning กําหนดระยะความหนา

ของหลังคา จากนั้นใชคําสั่ง Multi-plane Geometry เพ่ือกําหนดระยะยื่นชายคา แลวใชคําสั่ง Model 

เลือกวัสดุหลังคา จากนั้นปรับขนาดของหลังคาไดตามตองการ 

 

 
รูปท่ี 3.45 รูป 2 มิติของหลังคา 
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รูปท่ี 3.46 รูป 3 มิติของหลังคา 

 

 3.3.12 การสรางหนาตาง 

  สรางหนาตางโดยใชคําสั่งเดียวกันกับการสรางประตู เลือกรายการหนาตางท่ีตองการซ่ึงจะ

แบงเปนหมวดหมู จากนั้นใชคําสั่ง window แลวกําหนดคาของหนาตาง จากนั้นใชคําสั่ง Marker Shape 

แลวเลือก Hexagon เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณเปนหนาตาง จากนั้นทําการเจาะผนังเพ่ือใสหนาตางเลือกคําสั่ง 

Empty Window Opening 17 แลวเลือกรูปหนาตางท่ีตองการแลววางลงไปท่ีผนังท่ีเจาะไว 

  ทําการสรางหนาตางใหมไดโดยเริ่มจากการเขียนรูปแบบหนาตางตามตองการดวยคําสั่ง 

Line แลวสรางเสนตามรูปแบบท่ีตองการ กําหนดคาวงกบและคาระดับการวางหนาตางผนัง ใชคําสั่ง 

Slab เพ่ือตั้งคาการใชงาน เลือกผิวหนาตาง กําหนดลายวัสดุ สีพ้ืน แลวกด OK  

  จากนั้นเลือกจุดอางอิงเพ่ือเปดเมนูการแกไขคําสั่ง Subtract from Polygon เพ่ือตัดสวนท่ี

ไมตองการออก กด Spacebar คางไวแลวเลือกพ้ืนท่ีตรงกลางหนาตางท่ีวาดไวแลวลบออกไป ก็จะแสดง

เปนวงกบ  จากนั้นทําการใสกระจกท่ีบานหนาตาง กําหนดคาความหนาของกระจก และคาระดับการวาง

กระจกใหอยูในวงกบ ใชคําสั่ง Slab เพ่ือตั้งคาการใชงาน เลือกพ้ืนผิวจองกระจกเปน Grass-Blue แลวกด 

F3 เพ่ือใหแสดงผลเปน 3 มิติ 
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รูปท่ี 3.47 คําสั่งการตั้งคาหนาตาง 

 

 
รูปท่ี 3.48 การใสหนาตางในผนัง 

  

 3.3.13 การจัดระบบ Layer 

 จะเปนคําสั่งแสดงการจัดระบบ Layer เปนการจัดการใหสามารถเลือกเปด – ปดLayer ได

สะดวก และถูกตอง โดยกดท่ี Document > Layer > Layer Settings (Model views) ผูออกแบบจะ

สรางกลุมของ Layer ไวหลายแบบแบบ เชน แบบสถาปตย แบบโครงสราง และแบบเปดLayer ท้ังหมด 

ดังนั้นจะสามารถเลือกเปด-ปด Layer ในแตละกลุมไดตามตองการ 
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รูปท่ี 3.49 การสรางกลุมของ Layer 

 

 
รูปท่ี 3.50 แบบสถาปตย 

 

 
รูปท่ี 3.51 แบบโครงสราง 
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รูปท่ี 3.52 คําสั่งแบบเปดLayer ท้ังหมด 

 

 3.3.14 การถอดปริมาณงาน BOQ (Bill of Quantities) 

  โดยโปรแกรม AechiCAD สามารถสรุปปริมาณอัตโนมัติระหวางท่ีเราทํางานหรือปรับเปลี่ยน

แกไข โปรแกรมจะคํานวณเปนแบบ Real time ซ่ึงจะชวยใหเราลดขอผิดพลาดระหวางการทํางานและ

ชวยลดเวลาในการคํานวณสรุปปริมาณได โดยใชชุดคําสั่ง หนาตางชองทางเขา BOQ  Navigator > 

Schedules > Element ท่ีตองการ  

 

 

รูปท่ี 3.53 การถอดปริมาณงาน 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

 
 จากการศึกษาการจําลองรายละเอียดขอมูลท่ีพักอาศัย และการบริหารงานกอสรางโดย

โปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) ซ่ึงไดเลือกออกแบบบานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ไดผลดังนี้ 

 

4.1 ตัวอยางของบานคอนกรีตเสริมเหล็กสามช้ันในสวนของงานโครงสราง 

 ในสวนของงานโครงสรางจะพบวา สํานักงานท่ีออกแบบนั้นมีจํานวน 3 ชั้น โครงสรางมีลักษณะ

เปนโครงสรางท่ัวไป ไมซับซอน งายตอการนําไปใชงานตอไป  

  

 
รูปท่ี 4.54 แบบแปลนสํานักงานในสวนงานโครงสราง 

 

4.2 ตัวอยางของบานคอนกรีตเสริมเหล็กสามช้ันในสวนของงานสถาปตยกรรม 

 จากการเพ่ิมรูปแบบของงานสถาปตยกรรมเขามาในผลงานทําใหสํานักงานดูสวยงามมากข้ึน มี

รายละเอียดมากข้ึน จะทําใหมองเห็นภาพของการจบงานของบานได  
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รูปท่ี 4.55 แบบแปลนสํานักงานในสวนของานสถาปตยกรรม 

 

4.3 ตัวอยางแปลนตางๆของบาน 

 4.3.1 ตัวอยางแปลนหลังคา 
  ลักษณะของแปลนหลังคาก็จะเปนแบบเรียบงาย ไมซับซอน ดูงาย และสามารถปรับเปลี่ยน

ไดตามความเหมาะสม 

 

 

รูปท่ี 4.56 แบบแปลนหลังคาของบาน 
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 4.3.2 แปลนพ้ืนของบาน 

  แปลนพ้ืนของบานจะมีท้ังหมด 3 แปลน เนื่องจากเปนบาน 3 ชั้น รายละเอียดตางๆ ของแต

ละชั้นก็จะแตกตางกันออกไป โดยพ้ืนชั้นหนึ่งจะประกอบไปดวยหองน้ํา และบันได สวนชั้น 2 และชั้น 3 

จะมีรูปแบบคลายๆ กัน ซ่ึงประกอบไปดวยหองน้ํา บันได และหองทํางานตามลําดับท่ีออกแบบไว 

 

 

รูปท่ี 4.57 แปลนพ้ืนสํานักงานชั้นท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 4.58 แปลนพ้ืนสํานักงานชั้นท่ี 2 
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รูปท่ี 4.59 แปลนพ้ืนสํานักงานชั้นท่ี3 

 

 4.3.3 แปลนรูปดานของบาน 

  รูปดานตางๆจะทําใหเห็นถึงรายละเอียดของบานไดชัดเจนมากยิงข้ึน  Grid Line แตละชั้น

ของบาน และมุมในการมองใหเห็นตัวอาคารไดครบทุกดาน 

 

 

รูปท่ี 4.60 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 1 
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รูปท่ี 4.10 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 4.11 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 3 

 
 

 

รูปท่ี 4.12 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 4 
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รูปท่ี 4.13 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 5 

 

 

รูปท่ี 4.14 แปลนรูปตัดของอาคารดานท่ี 6 

 

 4.3.4 แปลนรูปขยายหองน้ํา 

  ในสํานักงานท่ีออกแบบจะใชแปลนหองน้ําแบบเดียวกันหมดท้ังอาคารแตจะอยูบริเวณ

ตางกันในแตละชั้น ดังนั้น รายละเอียดและรูปแบบจึงมีเหมือนกันหมด  
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รูปท่ี 4.15 แปลนรูปขยายหองน้ํา 

 

4.4 รายการถอดปริมาณงานสถาปตยกรรม 

 4.4.1 รายการประกอบแบบ 

  รายการประกอบแบบจะบอกถึงรายละเอียดของงานดานสถาปตยกรรมของสํานักงาน ซ่ึง

สํานักงานท่ีออกแบบจะมีรายละเอียดคอนขางมากไมวาจะเปน ประตู หนาตาง อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการ

ติดต้ังสํานักงาน ก็สามารถดูรายละเอียดไดจากรายการประกอบนี้ และนําไปใชตอในกระบวนการถอด

ประมาณงานตอไป 

 

 

รูปท่ี 4.16 รายการประกอบแบบท้ังหมด 
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 4.4.2 รายการถอดปริมาณงานทางดานสถาปตยกรรม 

  

 

รูปท่ี 4.17 การถอดปริมาณผนัง 

 

 

รูปท่ี 4.18 การถอดปริมาณประตู 

 

 

รูปท่ี 4.70 การถอดปริมาณหนาตาง 



51 

 

 

รูปท่ี 4.71 การถอดปริมาณคอนกรีตท่ีพ้ืนและผนัง 

 

 

รูปท่ี 4.72 การถอดปริมาณสี 

 

 

รูปท่ี 4.73 ภาพ Generic Perspective 
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รูปท่ี 4.74 ภาพ Generic Axonometry 

 

4.5 เปรียบเทียบการใชงานกับโปรแกรมอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบการสรางภาพ 2 มิติ 

AutoCAD สามารถทํางานไดดี ใชงานงายเปนท่ีนิยมของการทํางานในประเทศไทย 

REVIT สามารถทํางานไดดีแตโปรแกรมมีความซับซอนสูง เนื่องจากคํานวณอัตโนมัติ 

จึงตองใสรายละเอียดใหถูกตอง คาการคํานวณถึงจะถูกตอง 

ArchiCAD สามารถทํางานไดดีแตโปรแกรมมีความซับซอนสูง เนื่องจากคํานวณอัตโนมัติ 

จึงตองใสรายละเอียดใหถูกตอง คาการคํานวณถึงจะถูกตอง 

SketchUp อุปกรณในการสรางภาพ 2 มิตินอย ไมเหมาะกับการทํางานในรูปแบบ 2 มิติ 

ตองใชการแปลงคาจาก 3 มิติมาเปน 2 มิติ ทําใหเกิดความซับซอนในการ

ทํางาน 

 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบการสรางภาพ 3 มิติ 

AutoCAD สามารถเขียนไดโดยใช AutoCAD 3D ได แตยุงยากและซับซอน 

REVIT ภาพ 3D จะเชื่อมตอกับการทํางาน 2D ตลอดเวลา การทํางานเหมือน 2D ทํา

ใหเห็นภาพในการทํางานมากข้ึน 

ArchiCAD ภาพ 3D จะเชื่อมตอกับการทํางาน 2D ตลอดเวลา การทํางานเหมือน 2D ทํา

ใหเห็นภาพในการทํางานมากข้ึน 

SketchUp ใชงานงาย ไมซับซอนมากนัก แตจะไมมีรายละเอียดของโครงสรางมากนัก  
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ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางาน 

AutoCAD การทํางานคอนขางรวดเร็ว รายละเอียดวัสดุส วนใหญ จะตองสราง

รายละเอียดข้ึนมาเองในการสรางแบบแปลนงาน 3D และ 2D ไมไดเชื่อมตอ

กันในหนาตางเดียว จะตอง Export งานออกไปในอีกหลาย Add-on เพ่ือให

งานสมบูรณ 

REVIT การทํางานสวนใหญจะเนนไปทางวิศวกร โปรแกรมสามารถทํางานไดท้ัง

หนาตาง2D และ 3D จุดเดน คือ คํานวณงานออกมาไดอยางอัตโนมัติแบบ 

Real time แตรายละเอียดชุดเครื่องมือ คอนขางเขาใจยากรายละเอียดท่ี

ตองระมัดระวังในการออกแบบมีเยอะ  

ArchiCAD ภาพการทํางานสวนใหญจะเนนไปทางสถาปนิกโปรแกรมสามารถทํางานได

ท้ังหนาตาง 2D และ 3D จุดเดนคือคํานวณงานออกมาไดอยางอัตโนมัติแบบ 

Real time รายละเอียดชุดเครื่องมือ เขาใจงาย แตรายละเอียดท่ีตอง

ระมัดระวังในการออกแบบมีเยอะ 

SketchUp การทํางานงาย รวดเร็ว รายละเอียดในการทํางานไมซับซอน แตตอง Export

งานไปยงั Add-on เพ่ือทําใหงานเขียนแบบสมบูรณ เนื่องจากตัวโปรแกรมไม

สามารถจัดการรายละเอียดทุกอยางใหอยูในตัวโปรแกรมหลักได 
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ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทํางาน 

AutoCAD ใชเวลารวดเร็วในการสรางแบบแปลน เนื่องจากโปรแกรมไมคอยมีความ

ซับซอนมากนัก แตจะใชเวลามากในชวงการถอดปริมาณงาน ราคา หรือตอ

ยอดการทํางานอ่ืนๆ เนื่องจากตองนําไปคิดเองในอีกหลายโปรแกรม 

REVIT ใชเวลารวดเร็วในการทํางานโดยรวม เพียงแคใชเวลาคอนขางนานในการ

สรางแบบแปลน เนื่องจากโปรแกรมมีความซับซอน ตองระมัดระวังเพ่ือไมให

โปรแกรมคํานวณคาออกมาผิดพลาด แตในเรื่องของการประมวลผลงานตาง 

ๆ จะรวดเร็วมาก เนื่องจากโปรแกรมคํานวณอัตโนมัติ เชน แปลน 3D การ

ถอดปริมาณงาน ราคา   

ArchiCAD ใชเวลารวดเร็วในการทํางานโดยรวม เพียงแคใชเวลาคอนขางนานในการ

สรางแบบแปลน เนื่องจากโปรแกรมมีความซับซอน ตองระมัดระวังเพ่ือไมให

โปรแกรมคํานวณคาออกมาผิดพลาด แตในเรื่องของการประมวลผลงาน  

ตางๆ จะรวดเร็วมาก เนื่องจากโปรแกรมคํานวณอัตโนมัติ เชน แปลน 3D 

การถอดปริมาณงาน ราคา แตโปรแกรมมีการประมวลผลรวดเร็วกวา Revit 

SketchUp ใชเวลาในการสรางแบบแปลนเทียบเทากับ Autocad เนื่องจากความซับซอน

ไมมากนักเม่ือเทียบกับ Revit และ ArchiCAD แตเวลาในการทํางานดานการ

ถอดปริมาณงาน หรืองานตอยอดดานอ่ืน ทําไดยาก เนื่องจากตองใช Add-on 

ในการทํางานหลายตัว และซับซอน ไมสามารถทําไดในโปรแกรมหลักเลย 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบความสะดวกในการแกไขปญหาในการทํางาน 

AutoCAD คอนขางใชเวลานานในการแกไขปญหา เพราะหากแกในแบบแปลนแลว ผล

การคํานวณก็ตองแกใหมดวยตัวเองดวย 

REVIT ใชเวลารวดเร็วในการแกไขปญหา เพราะโปรแกรมสามารถปรับการคํานวณ

ปริมาณงานตามการปรับเปลี่ยนของผูใชงานตลอดเวลา โดยผูใชงานไม

จําเปนตองแกไขเองหลังจากปรับแกแบบแปลนเสร็จ   

ArchiCAD ใชเวลารวดเร็วในการแกไขปญหา เพราะโปรแกรมสามารถปรับการคํานวณ

ปริมาณงานตามการปรับเปลี่ยนของผูใชงานตลอดเวลา โดยผูใชงานไม

จําเปนตองแกไขเองหลังจากปรับแกแบบแปลนเสร็จ  

SketchUp คอนขางใชเวลานานในการแกไขปญหา เพราะหากแกในแบบแปลนแลว ผล

การคํานวณก็ตองแกใหมดวยตัวเองดวย ไมเหมาะกับการทํางานท่ีซับซอน 

 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบความรวดเร็วในการถอดแบบปริมาณงานและราคาการกอสราง 

AutoCAD ผูใชงานจะตอง Export งานท่ีสรางข้ึน เพ่ือนําไปตอยอดการทํางาน ทําให

เสียเวลาในการทํางานสวนนี้คอนขางมากพอสมควร 

REVIT รวดเร็วมาก เนื่องจากโปรแกรมสามารถคํานวณไดอัตโนมัติในโปรแกรมหลัก

ตัวเดียวเลย    

ArchiCAD รวดเร็วมาก เนื่องจากโปรแกรมสามารถคํานวณไดอัตโนมัติในโปรแกรมหลัก

ตัวเดียวเลย   

SketchUp ผูใชงานจะตอง Export งานท่ีสรางข้ึน เพ่ือนําไปตอยอดการทํางาน ทําให

เสียเวลาในการทํางานสวนนี้คอนขางมากพอสมควร 

 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบราคาลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 

AutoCAD ราคาปกติ  ประมาณ 48,000-60,000 บาท 

REVIT ราคาสูงมาก ประมาณ 160,000-190,000 บาท     

ArchiCAD ราคาสูง ประมาณ 90,000-120,000 บาท   

SketchUp ราคาต่ํา (ไมรวม Add – on) ประมาณ 25,000-29,000 บาท 

หมายเหตุ : ราคาเม่ือ พ.ศ. 2559 
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4.6 การนําไปประยุกตใชงาน 

 การทํางานท่ีนําเทคโนโลยี BIM เขามาชวยนั้น ทําใหเปนลําดับข้ันตอนมากข้ึน การสื่อสาร

บางครั้งทําใหเกิดปญหาในการทํางานได BIM จะชวยในเรื่องของกระบวนการนําเสนองานออกมาใน

รูปแบบท่ีสามารถอธิบายจุดนั้นๆ ไดอยางชัดเจน ละเอียด ครอบคลุม และขอมูลเปนปจจุบันสูงสุด ชวยใน

เรื่องของลําดับความคิด และทําใหคุยกันเขาใจงายมากข้ึน 

 จากการถอดปริมาณงานท่ีได คือ การถอดปริมาณผนังของอาคารได จะทําใหทราบปริมาณของ

สีท่ีตองทาอาคาร เชนเดียวกันเม่ือถอดปริมาณจํานวนของประตูและหนาตางมาได จะทําใหทราบถึง

ปริมาณของอิฐท่ีตองใชกอผนังแตละผืน เม่ือเจาะลงลึกลงไปถึงประเภทของตัววัสดุ จะทําใหทราบถึงความ

หนาของประตูและหนาตางก็จะทราบถึงความหนาของผนังแตละผืน ทําใหทราบขนาดของอิฐท่ีจะตองใช

กอผนังแตละผืนดวย ยกตัวอยางการทํางานโดยใช BIM อยางท่ีกลาวมาคือ เม่ือเราเนนท่ีตัววัสดุในแตจุด

อาคาร BIM จะชวยใหทราบถึงข้ันตอนในการทํางาน ทราบตัววัสดุ BIM ยังชวยจัดสรรการทํางาน จะทํา

ใหผูทํางานทราบทันทีวาหากตองการเริ่มงานจุดนี้ ตองเริ่มอยางไร ตองเตรียมวัสดุอยางไร หากเกิดปญหา

จะแกไขงานอยางไร และอัพเดตงานไดเปนปจจุบัน เชน ปริมาณงาน เปนตน  
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บทท่ี 5 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทํางาน 

 จากการสรางแบบจําลองทางสถาปตยกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น ดวย

โปรแกรม ArchiCAD จากผลการทํางานสรุปไดวา ในการสรางแบบจําลองอาคารในแตละครั้ง จะอางอิง

การสรางมาจากการผลคํานวณออกแบบโครงสรางจากวิศวกร จากนั้นนําผลการคํานวณมาใชในการสราง

แบบจําลองข้ึนตามท่ีออกแบบไวเบื้องตน เชน แปลนงานโครงสราง แปลนงานสถาปตยกรรม และแปลน

งานระบบ เปนตน  

 ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมจะตองเริ่มสรางจากระดับพ้ืนกอน และตอยอดใหสูงข้ึนเรื่อยๆ

จนถึงระดับหลังคา กลาวคือ ในการสรางแบบจําลองทางสถาปตยกรรมของอาคารครั้งนี้ จะเริ่มสรางตั้งแต

เสา คาน พ้ืน ผนัง ประตู-หนาตางของชั้น 1 กอน จากนั้นทําการคัดลอกองคอาคาร และสิ่งของตางๆ ข้ึน

ชั้น 2 และชั้นถัดไปเรื่อยๆ บงชี้ใหเห็นวาขอดีของโปรแกรมจะชวยลดการทํางานไดดี ไมจําเปนตองสราง

ซํ้าเพ่ือใหเสียเวลา เพียงแคตองตั้งคารายละเอียดตางๆขององคอาคารใหละเอียด และถูกตองตาม

วัตถุประสงค ซ่ึงเปนขอระมัดระวังของการทํางานโปรแกรมนี้เปนอยางมาก เนื่องจากโปรแกรมจะคํานวณ

ปริมาณงานมาจากการตั้งคาของผูออกแบบอัตโนมัติ  

 โปรแกรมสามารถทํางานไดท้ังหนาตาง 2D และ 3D ในขณะเดียวกัน เพ่ือใหผูใชงานทํางานได

งายข้ึน และสามารถเห็นภาพขณะทํางาน จะเห็นไดวาชวยลดความผิดพลาดในการทํางานอีกดวย และ

หลังจากท่ีสรางแบบจําลองเสร็จเรียบรอย โปรแกรมจะถอดปริมาณงาน ราคา ในการกอสรางอัตโนมัติใน

โปรแกรมเดียวกัน และสามารถเขียนแบบ Drawing ไดเลย โดยท่ีผูใชงานไมจําเปนตองเสียเวลาถอด

ปริมาณงาน ราคาดวยตัวเอง หรือหาโปรแกรมอ่ืนมาชวยในการทํางานเลย จะเห็นไดวาหลายๆการทํางาน

ท่ีถูกพัฒนาใหมารวมเขาดวยกันในโปรแกรมเดียวกันไดงายข้ึน 

 เม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางาน หรือตองปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมหรือแกไขท่ีเกิดจากหนางาน

จริง โปรแกรมสามารถแกไขตามความตองการของผูใชงานไดเลย โดยไมตองปรับแกใหมตั้งแตตน และท่ี

สําคัญโปรแกรมจะปรับการคํานวณปริมาณงานและราคาอัตโนมัติอีกดวยเม่ือผูใชงานเปลี่ยนแปลง 

เพราะฉะนั้นลดปญหาเรื่องเวลาในการคํานวณงานใหมไดดี 

 จุดเดนของการทํางานของโปรแกรม ArchiCAD ไมใชเพียงแคการสรางแบบจําลองอาคารเพียง

อยางเดียวตัวโปรแกรมใชเทคโนโลยีในการจําลองอาคารทีเรียกวา BIM หรือ Building Information 

Modeling  ท่ีเปนการทํางานควบคูกันไปท้ังกระบวนการ ทําใหผูท่ีทํางานไดใชทักษะในดานออกแบบได

อยางเต็มท่ีอยางแทจริง รวมถึงการประสานงานกับสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของใหเห็นภาพการทํางาน และเขาใจ
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ตรงกัน เชน ผูรับเหมา วิศวกร สถาปนิก ลูกคา เปนตน โดยโปรแกรมสามารถอัพโหลดขอมูลทุกอยางใน

คอมพิวเตอรลงแอพพลิเคชัน BimX ในสมารทโฟนหรือแท็บเลตของผูท่ีทํางานรวมกันได และขอมูล

สามารถเชื่อมตอกันเปนออนไลนตลอดเวลา หากมีการปรับเปลี่ยนแกไขในแตละจุด ก็สามารถอัพเดต

ขอมูลไปยังทุกสวนท่ีเก่ียวของไดอัตโนมัติ ชวยลดขอผิดพลาดในการทํางานหนางานและการเจรจา  

 สุดทายจะเห็นวาโปรแกรมนี้มีบทบาทในการทํางานในอนาคตของวิศวกรและอาชีพท่ีเก่ียวของ

มากข้ึน เพราะการทํางานใหไดงานท่ีดีสูงสุด จะเกิดจากการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเชนกัน 

ซ่ึงโปรแกรมนี้เปนหนึ่งโปรแกรมท่ีมีชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จไดมากข้ึน  

 

5.2 ปญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากโปรแกรมท่ีใชงานเปนรุนการใชงานสําหรับนักศึกษา จึงทําใหมีขอจํากัดในการทํางาน 

เชน การสงออกขอมูลแบบแปลนงานไปยังแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนหรือแท็บเลต เปนตน หากตองการ

ท่ีจะใชการทํางานในฟงกชั่นนี้ ผูศึกษาควรศึกษาในข้ันสูงข้ึนไป     

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 1. การสรางแบบจําลองท่ีพักอาศัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูใชโปรแกรมควรมีความรู ทักษะ 

และความเขาใจในการทํางานของโปรแกรมเปนอยางดี  

 2. ในกรณีท่ีเลือกท่ีสรางแบบจําลองจากแบบ AutoCAD ควรเลือกแบบท่ีมีขอมูลครบถวน เพ่ือ

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. ผูท่ีตองการศึกษาและนําไปพัฒนาตอยอดความรูและการใชงานของโปรแกรมในข้ันท่ีสูงข้ึน 

ควรศึกษาการใชโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานในการทําวิจัยนี้กอน เนื่องจากเปนพ้ืนฐานสําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนา หากไมมีความรูความเขาใจในการทํางาน จะทําใหการใชงานข้ันสูงไมเปนผลสําเร็จสูงสุด 
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ภาคผนวกคูมือการสรางแบบจําลอง 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามช้ัน 

 

1. คําแนะนําและการใชงานเบื้องตน 

 1.1 การเปดโปรแกรม 

  การเปดโปรแกรมเบื้องตนทําสามารถทําไดตามข้ันตอนดังนี้ 

 

 
รูปท่ี ผ.1 การเปดโปรแกรมเบื้องตน 

 

 1. What would you like to do ? 

  - Create a New Project เลือกเม่ือตองการสรางงานใหม หรือเปดโครงการใหม 

   - Open a Project เลือกเม่ือตองการเปดงานท่ีทําคางไว หรืองานท่ีมีอยูแลว 

 2. Set up Project Settings 

  - Use a Template เปนการเลือกใชแมแบบของงานท่ีสรางเตรียมไวแลว มาใชงานกับงาน

ใหม โดยงานใหมท่ีเปดข้ึนมา จะมีชื่อวา “Untitled” โดยผูใชงานสามารถบันทึกเปนชื่ออ่ืนได 

  - Use Latest setting เปนการเลือกเพ่ือใช รูปแบบของการทํางานครั้งลาสุด โดยใชกับงาน

ท่ีจะสรางใหม เชน ขนาดและรูปแบบตัวอักษร (Font) พิกัด (Grid) มาตราสวน (Scale) 
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 3. Set up Work Environment  

  - Use Default setting เปนการเลือกใชรูปแบบท่ีโปรแกรมจัดตั้งไวใหเปนการเริ่มตนการ

เลือก “Use Default setting” และคลิกเลือก “New and Reset” การเลือกแบบนี้จะทําใหรูปแบบท่ี

เลือกไวขณะใชงานครั้งสุดทายหายไป รวมท้ัง Add-on Manager และ Shortcut Key บน Keyboard 

หายไปดวย การเลือกแบบนี้เหมาะสําหรับการเริ่มตนใหม หรือการใชงานโปรแกรมบนเครื่องท่ีคุณไมเคย

ทํางานมากอน 

 1.2 หนาตางพ้ืนท่ีทํางานโปรแกรม ArchiCAD 

 

 

รูปท่ี ผ.2 หนาตางพ้ืนท่ีทํางานโปรแกรม Archicad 

 

หมายเหตุ : หนาตางโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูใชงานได 

 1. Menubar เมนูคําสั่งพ้ืนฐานการทํางานของโปรแกรมท้ังหมด 

 2. Standard Toolbar รวบรวมคําสั่งเครื่องมือตางๆ ของการใชงาน 

 3. View Tool Option ใชในการปรับเปลี่ยนชุดรูปแบบในการแสดงผลและตั้งคาลักษณะของ

การใชงาน 

 4. Quick Option ใชในการปรับเปลี่ยนชุดรูปแบบในการแสดงผล และตั้งคาลักษณะของการใช

งาน 

 5. Toolbox เปนเครื่องมือท่ีจะปรากฏอยูดานซายของหนาตางทํางาน ซ่ึงจะประกอบดวย

เครื่องมือท่ีใชเขียนองคประกอบมิติ 3 มิติ และมุมมองตางๆ โดยจะแยกเปนรูปแบบการทํางาน ดังนี้ 
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รูปท่ี ผ.3 หนาตางชุดคําสั่ง Select 

 

 Select จะเปนหมวดหมูเครื่องมือท่ีใชในการเลือกวัตถุโดยมีคําสั่ง Arrow Tool ใชในการเลือก

วัตถุ และ คําสั่ง Marquee Tool ใชในการเลือกวัตถุเฉพาะมุมมองหรือสิ่งท่ีเราตองการ 

 Design จะเปนหมวดหมูคําสั่งท่ีใชในงานเขียน 3 มิติ หรือ 2 มิติโดยมีชุดคําสั่ง ดังนี้ 

 

 

รูปท่ี ผ.4 หนาตางชุดคําสั่ง Design 

 

 - Wall Tool สรางผนัง 

 - Door Tool สรางประตู 

 - Window Tool สรางหนาตาง 

 - Column Tool สรางเสา 

 - Beam Tool สรางคาน 

 - Slab Tool สรางพ้ืน 

 - Stair Tool สรางบันได 

 - Roof Tool สรางหลังคา 

 - Shell Tool สรางวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 
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 - Skylight Tool สรางชองหนาตางหลังคา 

 - Curtain Tool สรางผนังกระจก 

 - Morph Tool สรางวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติมโดยเฉพาะประเภท Freedom 

 - Object Tool เลือกวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีโปรแกรมมีใน Libraries และท่ีนําเขามาจากการโหลด 

 - Zone Tool เลือกแสดงจํานวนพ้ืนท่ี 

 - Mesh Tool สรางพ้ืนดิน และน้ํา 

 Document จะเปนหมวดหมูคําสั่งการใชงานเขียนแบบใน 2 มิติโดยมีชุดคําสั่งดังนี้ 

 

 

รูปท่ี ผ.5 หนาตางชุดคําสั่ง Document 

 

 - Dimension Tool สรางเสนบอกขนาด 

 - Level Dimension Tool สรางเสนระดับขนาดความสูง 

 - Text Tool สรางตัวอักษร 

 - Label Tool สรางกลองขอความระบุ 

 - Fill Toll สรางลายพ้ืนท่ี หรือใชแสดงขอบเขตของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 - Line Tool สรางวัตถุตางๆ จากเสนตรง เสนตอเนื่อง สี่เหลี่ยม 

 - Arc/Circle Tool สรางสวนของโคง และวงกลม 

 - Polyline Tool สรางวัตถุตางๆ จากเสนโพลีไลน 
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 - Drawing Tool สรางกระดาษเขียนแบบ 

 - Section Tool สรางรูปตัด 

 - Elevation Tool สรางรูปดาน 

 - Interior Elevation Tool สรางรูปดานใน Interior 

 - Worksheet Tool สรางเอกสารประกอบการทํางาน 

 - Detail Tool สรางรูปรายละเอียด 

 - Change Tool สรางตําแหนงระบุการแกไข 

 More จะเปนหมวดหมูคําสั่งการใชงานอ่ืนๆ โดยมีชุดคําสั่งดังนี้ 

 

 

รูปท่ี ผ.6 หนาตางชุดคําสั่ง More 

 

 - Grid Element Tool สรางสัญลักษณ Grid สแปนเสา 

 - Wall End Tool สรางลักษณะของผนังปด 

 - Corner Wall Tool สรางหนาเขามุม 

 - Lamp Tool สรางแสง และใสโคมไฟ/เสาไฟ 

 - Radial Dimension Tool สรางเสนบอกขนาดวัดคาของรัศมี 

 - Angle Dimension Tool สรางเสนบอกขนาดของมุม 

 - Spline Tool สรางเสน Spline 

 - Hotspot Tool สรางจุดมารค 

 - Figure Tool สรางรูปภาพหรือโหลดรูปภาพเขามาในโปรแกรม 

 - Camera Tool สรางภาพแอนนิเมชั่น และภาพนิ่ง 
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 Info Box เปนสวนแสดงสถานะของโปรแกรมวาเราอยูในคําสั่งอะไร หรือทํางานในคําสั่งอะไร

คางอยูและเรายังสามารถสรางหรือแกไข ปรับแตงใน Info Box ของสถานะนั้นไดดวย 

 

รูปท่ี ผ.7 หนาตางชุดคําสั่ง Info Box 

 

 - ขอมูลท่ีปรากฏใน Info Box จะเปนขอมูลของเครื่องมือท่ีเลือก หรือชิ้นวัตถุท่ีเลือก 

 - ขอมูลท่ีปรากฏใน Info Box จะเปนขอมูลอยางยอจากขอมูลเต็ม ซ่ึงสามารถแกไขขอมูลได

เชนเดียวกับการแกไขบนขอมูลเต็ม ขอมูลเต็มสามารถดูไดโดยการดับเบิ้ลคลิกซายบน Icon ของ 

Toolbox ท่ีตองการ 

 - เครื่องมือกําหนดรูปทรงเรขาคณิต จะมีใน Info Box เทานั้น จะไมมีในขอมูลเต็ม 

 

คําสั่ง Navigator Palette มีข้ันตอนการใชงาน ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี ผ.8 หนาตาง Navigator Palette 

 

 
รูปท่ี ผ.9 หนาตางชุดคําสั่ง Navigator Palette 
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 1. หนาตางในการเลือกใชในแตละหนากระดาษของการทํางานโดยแยกเปนหัวขอชัดเจน และ

เปนการเลือกเปดดูในแตละหนากระดาษ เชน แปลน รูปดาน รูปตัด หรือหนาจอ 3 มิติ เปนตน โดย 

Navigator จะมีชนิดใชสําหรับมองภาพรวมของโครงการท้ังหมด จะปรากฏอยูดานลางซายของจอภาพ

และจะปรากฏอยูดานขวาบนของจอภพ 

 2. Project Map ในรูปแบบนี้ Navigator จะแสดงภาพรวมของโครงงานท้ังหมด เชน ผังพ้ืนทุก

ชั้น รูปตัด รูปดาน แบบขยาย ภาพ 3 มิติ รายการประกอบ เปนตน 

 3. View Map Mode ในรูปแบบี้ Navigator อํานวยใหผูใชงานสามารถจัดการงานเอกสาร

ท้ังหมดท่ีมีใหแยกเปนกลุมๆ ท่ีตองการได เชน สวนงานสถาปตยกรรม สวนงานระบบ สวนงานเครื่อง

เรือน ซ่ึงท้ังหมดสามารถจัดสงเพ่ือทําการสั่งพิมพไดในทันที 

 4. Layout Book ในหมวดนี้ คือการนําไฟลท่ีไดทําแลวในหนา Project Map และ View Map 

มาจัดเรียงในรูปแบบเอกสารกอนทําการสงออกเปน .DWG หรือ PDF ไฟล Publisher mode ในรูปแบบ

นี้ Navigator จะชวยจดัการการสงงานออกไปในรูปแบบตางๆ ดวยการบันทึก สงขอมูลไปบนอินเตอรเน็ต 

และการพิมพ 

 1.3 การบันทึกขอมูล (Save) 

  คําสั่งบันทึกขอมูล (Save) จะชวยใหผูใชบันทึกโครงงาน ขอมูลสําเร็จรูป (Library Part) 

และรายการวัสดุ ฯลฯ ท่ีใชอยูในขณะนั้น ลงบน Hard Disk หรือ Diskette การสั่งบันทึกครั้งแรกทําได

ดังนี้ 

ไปท่ีคําสั่ง File > Save as > คลิก Save 

 

 1.4 การใชเมาส 

 - ถาหมุนลูกกลิ้งไปดานหนา คือ การซูมเชา (Zoom-In) 

 - ถาหมุนลูกกลิ้งไปดานหลัง คือ การซูมออก (Zoom-Out) 

 - คลิกลูกกลิ้งคางไวและขยับเมาส คือ การเลื่อนมุมมองหนาจอ 

 - ดับเบิ้ลคลิกลูกกลิ้ง คือ ตรึงพ้ืนท่ีทํางานหนาจอ (Fit in Window) 

 1.5 คําส่ังคียลัด (Short Key) 

 - ยายวัตถุ (Move) = Ctrl + D 

 - คัดลอกทีละชิ้น (Copy) = Ctrl + D ตามดวย Ctrl 

 - คัดลอกตอเนื่อง = Ctrl + D ตามดวย Ctrl + alt 

 - หมุนวัตถุ (Rotate) = Ctrl + E 

 - สลับดานวัตถุ (Mirror) = Ctrl + M 

 - คัดลอกทีละหลายชิ้น (Multiply) = Ctrl + U 
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 - เปด - ปด Snap = Alt + S 

 - เปด – ปด Suspend Groups = Alt + G 

 - หมุนมุมมองใน 3 มิติ (Orbit) = O 

 - เปลี่ยนเปนมุมมองแปลน 2 มิติ (2D) = F2 

 - เปลี่ยนเปนมุมมอง 3 มิติ (3D) = F3 

 

2. การออกแบบเบื้องตน 

 2.1 การตั้งคาหนวยการทํางาน 

  กอนการทํางานเราตองกําหนดารายละเอียดตางๆ ใหไดตามตองการกอน โดยแบงเปน 2 

สวน ไดแก หนวยในการทํางาน และหนวยในการระบุขนาดเลือก Manu Bar > Option > Project 

Preferences > Working Units 

 
รูปท่ี ผ.10 หนาตางคําสั่งหนวยในการทํางาน 

 

 1. ในหัวขอ Model Unit เปนการกําหนดหนวยวัดในหนา Model  สวนหัวขอ Decimals เปน

การกําหนดจํานวนทศนิยม 

 2. ในหัวขอ Layout Unit เปนการกําหนดหนวยในหนา Layout ใชสําหรับจัดแบบใน Shop 

Drawing และหัวขอ Decimals เปนการกําหนดจํานวนทศนิยม 

 3. ในหัวขอ Angle Unit เปนการกําหนดหนวยขององศา ดังตัวอยางจะใช Decimal Degrees 

และในหัวขอ Decimals จะเปนการกําหนดทศนิยม 
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 2.2 การสราง Gridline System                                                                                         

  คําสั่งนี้จะชวยในการสราง Gridline  Dimension  Column พรอมกันไดและยังสามารถใช

งานในสวนอ่ืนๆ ในการวาง Plan ไดอีกดวย สําหรับผูเริ่มตนใชงานอาจตองใชเสนกริดเปนไกดในการสราง

โมเดล เลือก Manu Bar > Design > Grid System > จะข้ึนหนาตางการตั้งคา Grid System Settings 

 

 
รูปท่ี ผ.11 หนาตางคําสั่ง Grid System 

 

 General Settings เปนการกําหนดสิ่งท่ีจะเขียนลงไปซ่ึงจะมีท้ังหมด 4 หัวขอ โดยถาตองการ

เขียนก็ใหคลิกเลือกในชองวางใหข้ึนเครื่องหมายถูก ซ่ึงสามารถเขียนเสา คาน Dimension ไดพรอมกัน

ท้ังหมด 
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รูปท่ี ผ.12 หนาตางคําสั่ง General Settings 

 

 Grid Elements เปนการกําหนดจํานวนและระยะหางของ Gridline การกําหนดแบงเปน

แนวนอนและแนวตั้ง ถาตองการใสเพ่ิมใหคลิกท่ีเครื่องหมาย + สวนระยะหางของ Grid ใหเลือกท่ีตัวเลข

และพิมพลงไปตามความตองการไดเลย แตถาตองการลบ Gridline ออก ใหเลือก Grid ท่ีตองการลบ และ

เลือกเครื่องหมายลบ 

 

 
รูปท่ี ผ.13 หนาตางคําสั่ง Grid Elements 

 

 Naming Rules เปนการกําหนดชื่อของ Gridline การกําหนดแบงเปนดานแนวนอนและแนวต้ัง 

โดยแนวนอนจะกําหนดใหเรียงจากบนลงลางหรือจากลางข้ึนบนโดยการคลิกท่ีลูกศรในหัวขอ On 
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Horizontal Grids สวนแนวตั้งจะกําหนดใหเรียงจากซายไปขวาหรือจากขวาไปซายโดยการคลิกท่ีลูกศรใน

หัวขอ On Vertical Grids 

 - Start at คือ เริ่มตนดวยอักษรอะไร ในแตละแกน 

 - Prefix คือ อักษรหรือคํานําหนา 

 - Style คือลักษณะการเรียงลําดับ 

 - Suffix คือ อักษรตอทาย 

 
รูปท่ี ผ.14 หนาตาง Naming Rules 

 

 Gird Element เปนการตั้งคาของ Gridline Anchor คือ การกําหนดจุดอางอิง ของ Gridline 

ท้ังชุด และ Marker คือ การกําหนดใหแสดงสัญลักษณดานใดบาง 

 2.2 Wall Tool (ผนัง) 

  เลือกใชคําสั่งโดยดับเบิ้ลคลิกซาย ท่ีคําสั่งเขียนผนังจาก Toolbox ดานซาย จะเกิดหนาตาง 

Wall default setting สําหรับการสรางผนังสามารถต้ังคาตางๆ ของผนังท่ีจะวาดได เชน ความหนา 

ความสูง ระดับจากพ้ืน ความเอียง วัสดุ กําหนดเสนแนวอางอิง และอ่ืนๆ 

  2.2.1 กําหนดรายละเอียดของผนังท่ีจะเขียน 
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รูปท่ี ผ.15 ข้ันตอนกําหนดรายละเอียดของผนังท่ีจะเขียน 

 

   1. เลือกรูปแบบของผนัง กําหนดพ้ืนผิวของผนังและความหนาของผนัง เชน 0.1 (หนวย

เมตร) จะเทากับ 10 เซนติเมตร 

   2. กําหนดความสูงของผนัง เชน 3 (หนวยเมตร) เทากับ 3000 มิลลิเมตร และระดับของ

ผนัง เชน 0 คือ เขียนผนังอยูท่ีระดับ 0.00 

   3. กําหนดระดับผนังวาอยูระดับใดของการสราง เชน ชั้นท่ี 1 ของอาคาร 

  2.2.2 กําหนดการแสดงผลและรูปตัดในแปลน 

   1. คําสั่ง Floor Plan and Section ในหัวขอ Floor Plan Display เปนการแสดงผล

ในแปลนใหเราเลือก Home Story Only เพ่ือแสดงชั้นท่ีเขียนเทานั้น 

   2. หัวขอ Cut Surfaces เปนการแสดงผลของเสนในแนวตัด ใหผูใชงานเลือกสีปากกา 

   3. หัวขอ Outlines เปนการแสดงผลของเสน Outline ให เราคลิกเลือกสีปากกา

เชนเดียวกัน 

  2.2.3 กําหนดวัสดุ (Model) 

 คําสั่ง Model เปนคําสั่งท่ีใชเพ่ือกําหนดวัสดุของผนัง ซ่ึงสามารถเลือกได 3 ดาน คือ ดานนอก 

ตรงกลาง และดานใน ใหคลิกแตละดานแลวเลือกวัสดุตามตองการ 
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รูปท่ี ผ.16 หนาตางคําสั่ง Model 

 

 2.3 Column (เสา) 

  การเขียนเสามีรูปแบบใหเลือกใชงานหลายประเภท เชน เสาสี่เหลี่ยม เสาเอียง เสากลม 

หรือเสาเหล็กรูปพรรณ นอกจากนั้นเราสามารถสรางรูปแบบเสาเพ่ิมเองไดโดยงาย ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้ 

 
รูปท่ี ผ.17 ข้ันตอนการสราง Column (เสา) 
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  1. กําหนดขนาดหนาตัดของเสาตามความตองการ 

  2. ลายและชนิดของเสาท่ีแสดงในแปลน  

  3.รูปแบบของเสา เชน เสาตรง เสาเอียง และสามารถกําหนดไดวาเอียงก่ีองศาตามความ

ตองการของผูใชงาน 

  4. ความสูงของเสา สามารถกําหนดไดวาตองการจากระดับไหนถึงระดับไหน 

  5. ประเภทของเสา เชน เสาสี่เหลี่ยม เสากลม เสาเหล็กรูปพรรณ 

 2.4 Beam (คาน) 

  เปนคําสั่งในการเขียนคาน ซ่ึงจะมีการตั้งคาคลายๆ คําสั่งอ่ืนท่ีกลาวไปแลว จึงอธิบายใน

เรื่องรายละเอียดของการเขียนคานเทานั้น 

 
รูปท่ี ผ.18 ข้ันตอนการสราง Beam (คาน) 

 

  1. การกําหนดความกวางของคาน เชน 0.15 m 

  2. การกําหนดลายและชนิดของคาน 

  3. การกําหนดคาระดับของคาน 

  4. การกําหนดคาความลึกของคาน 
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  รายละเอียดตางๆ ของคาน ผูใชงานสามารถกําหนดไดตามความตองการ แตในสวนของ

คําสั่งอ่ืน ๆ เชน Floor Plan and Section, Model, Hole, Categories and Properties มีคําสั่งการใช

งานเหมือนคําสั่งอ่ืนๆ จึงไมนํามายกตัวอยาง 

 

 2.5 Slab (พ้ืน) 

  เลือกใชคําสั่งโดยดับเบิ้ลคลิกซาย ท่ีคําสั่งเขียนพ้ืนหรือฝาเพดานจาก Toolbox ดานซาย จะ

เกิดหนาตาง Slab default setting สําหรับตั้งคา Slab และสามารถต้ังคาตางๆของพ้ืนท่ีจะวาดได เชน 

ความหนา ระดับจากพ้ืน วัสดุ และอ่ืนๆ  

  1. การกําหนดคาระดับโดยยึดท่ีตําแหนงตางๆ เชน ยึดท่ีผิวดานลางของวัตถุ 

  2. กําหนดคาระดับโดยนับจากระดับ 0.00 หัวขอนี้จะลิงคกับคาระดับพ้ืน 

  3. กําหนดความหนาและคาระดับพ้ืน (โดยนับจากระดับของชั้นท่ีเขียน) 

  4. กําหนดพ้ืนผิวของพ้ืนหรือลายกระเบื้อง สามารถออกแบบเองไดตามความตองการ 

 

 
รูปท่ี ผ.19 ข้ันตอนการสราง Slab (พ้ืน) 
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 2.6 Stair (บันได) 

  คําสั่งบันได หรือ Stair เลือกไดจาก Toolbox ผูออกแบบสามารถสรางบันไดแบบตางๆ 

และใสคาตางๆ เชน ระยะลูกตั้ง ลูกนอน ชานพัก กําหนดราวบันไดได พรอมคําสั่งตรวจสอบความถูกตอง 

ของระยะตางๆ ท่ีกําหนดลงไป และสามารถบันทึกการออกแบบบันไดไวได เพ่ือใชในครั้งตอไป 

  2.6.1 หนาตาง Stair Default Settings มีการใชงานดังนี้ 

   1. Library ท่ีเราสรางข้ึนมาเอง 

   2. Linked Library ของโปรแกรม 

   3. การแสดงผลและตําแหนงการติดตั้ง 

   4. การสรางบันไดใหม 

   5. รูปแบบบันไดของ Library ท่ีเปด 

 

 
รูปท่ี ผ.20 หนาตางชุดคําสั่ง Stair Default Settings 

 

  2.6.1 กรณีสรางบันไดใหม 

   หลังจากกด Create Stair แลว จะข้ึนหนาตางท่ีใหเลือกรูปแบบบันไดท่ีตองการ และ

เลือก Slope ท่ีตองการตามความตองการของผูใชงาน 
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รูปท่ี ผ.21 หนาตาง Create Stair 

 
รูปท่ี ผ.22 หนาตางการตั้งคาขนาดของบันได (1) 

 

 - Geometry and Flight Setting จะเปนหนาตางของการตั้งคาของขนาด ความกวางลูกนอน 

และรูปแบบของบนัได/ลูกตั้ง/ความยาว 

 - Structure and Landing Setting ตั้งคาโครงสรางและรูปแบบของ Landing ของบันได 
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รูปท่ี ผ.23 หนาตางการตั้งคาขนาดของบันได (2) 

 

 -Tread Setting เปนการตั้งคาขนาดของจมูกบันได 

 
รูปท่ี ผ.24 หนาตางการตั้งคาขนาดของบันได (3) 
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 - Railing Setting เปนการสรางรูปแบบราวจับบันได เราสามารถกําหนดตําแหนง ขนาด และ

รูปทรงได 

 
รูปท่ี ผ.25 หนาตางการตั้งคาขนาดของบันได (4) 

 

 - Symbol Setting การแสดงผลของสัญลักษณ 2D ของบันได 

 

 
รูปท่ี ผ.26 หนาตางการตั้งคาขนาดของบันได (5) 
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 - List Setting รายละเอียดท่ีสามารถแกไขในการตั้งคาภายหลังจากการสรางเสร็จแลว 

 

 
รูปท่ี ผ.27 หนาตางการแกไขคาคาขนาดของบันไดหลังจากสรางเสร็จ 

 

 - Save Stair หลังจากตั้งคารายละเอียด สรางบันไดเสร็จแลว กดบันทึก เพ่ือเก็บไวในไฟลของ

ตัวเอง สําหรับนํามาใชใหมไดกับทุกงาน 

 

 
รูปท่ี ผ.28 ข้ันตอนการ Save Stair 

 



82 

 
  - ติดตั้ง Stair 

  - เปดการทํางานบนแปลนพ้ืนท่ีตองการ 

  - ดับเบิ้ลคลิก Stair Tool > เลือก Favorite > เลือกบันไดท่ีสรางไว > สราง Stair ตาม

ความตองการ 

 2.7 Object Tool  

  Object Tool เปนคําสั่งท่ีใหเราสามารถเลือกวัตถุตางๆ ท่ีอยูใน Library ของโปรแกรม ท้ัง

ท่ีมีอยูเดิม สรางข้ึนเอง และโหลดมาจากอินเตอรเน็ต การใช Object ดับเบิ้ลคลิก Object Tool > เลือก

สิ่งของท่ีตองการใน Library > ติดตั้งตําแหนงตามตองการ > เช็คความถูกตองของตําแหนงในแบบแปลน 

2D และ 3D 

 

 

 
รูปท่ี ผ.29 หนาตางคําสั่ง Object Tool 

 

 2.8 Edit Element by Stories (การข้ึนงานช้ันถัดไป) 

  ในโปรแกรม ArchiCAD จัดใหมีระบบการทํางานท่ีเรียกวา Stories เพ่ือแบงการทํางานของ

อาคารเปนชั้นๆ ซ่ึงจะเห็นไดในหนาตาง Navigator ดานขวา ผูออกแบบตองการทํางานในชั้นใด ให

ดับเบิ้ลคลิกไปท่ีชั้นนั้นๆ แลวสราง ลบ หรือ แกไข สวนประกอบตางๆ ของอาคาร ชั้น หรือ Stories 

สามารถเพ่ิมจํานวนข้ึนไดตามตองการ ผูออกแบบสามารถออกแบบ อาคารสูงเปนรอยชั้นได ดวย

โปรแกรม ArchiCAD ไมตองกังวลวาไฟลจะใหญมาก เนื่องจาก ArchiCAD รองรับการทํางานแบบ 64 bit 

สามารถใชหนวยความจําท่ีมีไดเต็มประสิทธิภาพ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมข้ันสูงทํา 
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รูปท่ี ผ.30 หนาตางคําสั่ง Edit Element by Stories 

  

 คําสั่ง Edit Element by Stories สามารถทําการคัดลอก ตัด และลบในชั้นเดียวกัน หรือคนละ

ชั้น Stories กันได โดยกดคลิกขวาชั้นท่ีเราตองการคัดลอก > เลือกวัตถุ > เลือกคัดลอกจากชั้นอะไร >

เลือกชั้นอะไรบางท่ีเราตองการไปวาง 

 2.9 Roof (หลังคา) 

  เปนคําสั่งในการเขียนหลังคา เริ่มตนใหเรากําหนดคาการใชงานตางๆ ซ่ึงคําสั่งนี้จะชวยให

เราสามารถสรางหลังคาไดสะดวกสบาย เพราะจะมีคําสั่งชวยมากมาย เลือกดับเบิ้ลคลิก Roof Tool > 

เลือก Favorites > ผนังหลังคาท่ีตองการ > กด Spacebar คางไว>เลือกวางครอบขอบผนังในแปลน 2D 
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รูปท่ี ผ.31 ข้ันตอนการเขียนหลังคา 

 

3. BOQ (Bill Of Quantities) 

 โปรแกรม ArchiCAD สามารถสรุปปริมาณไดอัตโนมัติระหวางทํางานหรือปรับเปลี่ยนแกไข 

โปรแกรมจะคํานวณเปนแบบ Real Tiime ซ่ึงจะชวยใหลดขอผิดพลาดระหวางการทํางานและชวยลด

เวลาในการคํานวณสรุปปริมาณไดโดยตาราง BOQ นั้นไมจําเปนตองสรางใหมทุกครั้ง สามารถสรางเก็บไว

ใน Template 

 3.1 หนาตางชองทางเขา BOQ 

  ข้ันตอนการเลือกฟงกชั่นการถอดปริมาณงานทําไดดังนี้ โดยไปท่ี Navigator > Schedules 
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รูปท่ี ผ.32 ข้ันตอนการถอดปริมาณงาน 

 

 หากตองการ Save Schedules to MS Excel โปรแกรม ArchiCAD สามารถทํางานรวมกับ 

Excel ได โดยจะถายทอดขอมูลปริมาณงานลง Excel เพ่ือความสะดวก โดยไปท่ี File > Save as >

เปลี่ยน Save as type ใหเปนนามสกุลไฟลของ Excel 

 

 
 

รูปท่ี ผ.33 การ Save Schedules to MS Excel 
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รูปท่ี ผ.34 การถอดปริมาณงานอัตโนมัติจากโปรแกรม 
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ประวัติยอผูทําโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 

 



88 

 
ประวัติยอผูทําโครงงาน 

 

 

 
ชื่อชื่อสกุล      นางสาวชนิดา โภชนุกูล 

วันเดือนปเกิด      10 มิถุนายน 2537 

สถานท่ีเกิด      จังหวัด นครศรีธรรมราช 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    445 ม.1 ตําบล ชะมาย อําเภอ ทุงสง  

       จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ   081-456-7822   

E-Mail       chanidanew@hotmail.com 

  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544    โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน 

พ.ศ. 2550    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

พ.ศ. 2553    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน  กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) จังหวัดนครนายก  
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ประวัติยอผูทําโครงงาน 

 

 

 
ชื่อชื่อสกุล      นางสาวปาริณี  พงษสุวรรณ 

วันเดือนปเกิด      23 พฤศจกิายน 2537 

สถานท่ีเกิด      จังหวัด สกลนคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    211/4 ตําบลคอเขียว  อําเภอวาริชภูมิ  

       จังหวัด สกลนคร  47150 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ   098-105-4337   

E-Mail       slope.cha@gmail.com 

  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544    โรงเรียนบานดงบัง-ปาโจด 

พ.ศ. 2550    โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 

พ.ศ. 2553    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน  กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) จังหวัดนครนายก  
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	3.1.2 ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง

